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Α1 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΒΡΑΧΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ 

Προ τίνος έξεδόθησαν υπό τής “Ακαδημίας Αθηνών εν τφ πρώτφ 
τομφ των Μνημείων τής ελληνικής ιστορίας (εν Άθήναις 1932-1935) τά 
«Βραχέα Χρονικά» του αοιδίμου Σπυρίδωνος Λάμπρου (σ. 3-94) επιμελείς 
Κ. Ί. ’Αμάντου προτάξαντος τής έκδόσεως ταΰτης πρόλογον (σ. γ' - ε ) και 
εισαγωγικός παρατηρήσεις (σ, η'-ιθ') και έπιτάξαντος τρεις πίνακας 1) ονο¬ 

μάτων προσώπων και εθνών (σ. 95-100) 2) ονομάτων τόπων και ναών 
(σ. 100-105) καί 3) λέξεων και γραμματικών τύπων (σ. 105-110). 

Έκ των 63 βραχέων χρονικών, των περιεχομένων έν τώ ύπ’ αριθμόν Γ 
καταλοίπφ του Σπ. Λάμπρου, τφ φέροντι επιγραφήν «Οΐιτοπίς» Ατονία» \ 
έξεδόθησαν έν τή ανωτέρω μνημονευθείση εκδόσει 54, παραλειφθέντων πάν¬ 

των των νεωτέρας εποχής (1700-1850) τοιούτων (πλήν του υπ αριθμόν 56 

εμμέτρου χρονικού), άτινα, δημοσιευθέντα εν περιοδικοΐς ή ήμερολογίοις 
έχουσιν αντιγραφή έξ αυτών. Εις τά 54 ταύτα βραχέα χρονικά προσετέθησαν 
καί 3, άτινα ό Λάμπρος είχε δημοσιεύσει εν τφ Νέφ Έλληνομνήμονι (τά 
ύπ’ αριθμόν 26, 55 καί 57)2, ούτως ώστε τά δημοσιευθέντα έν τή ανωτέρω 
εκδόσει βραχέα χρονικά ανέρχονται εις 57. 

Άναμφιβόλως μεγάλη είναι ή αξία τών βραχέων τούτων χρονικών, ώς 
δυναμένων νά παράσχωσι σπουδαίαν συμβολήν εις συμπληρωσιν τών ιστορι¬ 
κών πηγών, αφού μάλιστα πολλά τούτων προέρχονται εκ σημειωμάτων προ¬ 

σώπων συγχρόνων προς τά γεγονότα, άτινα άναφέρουσιν. 
Είναι αληθές ότι ιδία διά τής αντιγραφής τών βραχέων τούτων χρονικών 

υπό αμαθών καί απρόσεκτων άντιγραφέων παρεισέφρησαν έν αύτοις σφάλ¬ 

ματα, μάλιστα ώς προς τάς χρονολογίας καί τά δνόματα, τά σφάλματα όμως 
ταύτα δύνανται δπως δήποτε νά διορθωθώσι διά τής παραβολής τών αυτών 
είδήσεων, τών περιεχομένων ενίοτε εις πλείονα τού ένος βραχέα χρονικά, καί 
προς τάς Ιστορικάς πηγάς, τάς άλλοθεν γνωστάς. 

Συναθροίσας τάς έν τοίς χρονικοΐς τούτοις περιεχομένας έκκ?.ησιαστικάς 
ειδήσεις εκδίδω ταύτας κατωτέρω μετά τινων παρατηρήσεων, έξ ών, προς 
τοις άλλοις, καταφαίνεται ή ακρίβεια καί αξία πολλών τούτων. 

1 Ν. Έλληνομ. τόμ. ΙΔ' τεΰχ. Β — Γ (31 Μαΐου 1920) σ. 206. 

5 Τόμ. Ζ' σ. 154. τόμ. Η' σ. 102 καί τόμ. Ζ' σ. 190. 



4 Κ. I. Δυοβουνιώτου 

Α'. ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

1) Κάλλιστος Α'. Κατά τό ΰπ5 αριθμόν 15 (στ. 12 σ. 31) βραχύ χρο¬ 

νικόν, τφ 6870(1362) έγινε μέγα θανατικόν άρξάμενον από τού μηνός Σεπτεμ¬ 

βρίου μέχρι του τέλους Αύγουστου. Έπειτα, μετά δυο χρόνους, άπήλθεν ό 
πατριάρχης Κάλλιστος εις Σερβίαν και έκει άπέθανεν, επομένως τφ 1364. 

Κατά τό ύπ’ αριθμόν 47 (στ. 23 σ. 81) ό πατριάρχης Κάλλιστος έν έ'τει 
6871 (1363) Ιουλίου 20 έξήλθεν εις Σερβίαν και άπέθανεν. 

Κατά τό απ’ αριθμόν 52 (στ. 26 σ. 89) έν έ'τει 6870 ινδ. 15 (1362) επί 
βασιλείας τού Ίωάννου Παλαιολόγου εγένετο μέγα θανατικόν άρξάμενον 
από μηνός Σεπτεμβρίου καί έπεκράτησεν ένα χρόνον. Έν τη άρχομένη β' 

ϊνδίκτφ άπήλθεν ό πατριάρχης Κάλλιστος είς την Σερβίαν και έκει άπέθα¬ 

νεν, επομένως τω 1364. 

Ό Μ. Γεδεών άναφέρει δτι ό Κάλλιστος ό Α' άναλαβών τον πατριαρ¬ 

χικόν θρόνον τό δεύτερον, διφκησε μέχρι των μέσων τού 1363, δτε άναλαβών 
αποστολήν τινα προς Ελισάβετ την Σέρβαν ήγεμονίδα και μεταβάς είς 
Φεράς τής Θεσσαλίας άπεβίωσεν εκεί (Πατριαρχικοί πίνακες σ. 429). 

Κατά τον Κρουμβάχερ ο Κάλλιστος άπεβίωσε κατ" Αύγουστον τού 1363 

(Ίστορ. τής βυζ. λογοτ. τόμ. Γ' σ. 716, κατά μετάφρασιν Γ. Σωτηριάδου). 

Κατά τον Ζ. Μαθάν ό Κάλλιστος άπεβίωσε κατά τάς άρχάς τού 1369. 

(Καταλ. πατρ. Κωνσταν. έ'κδ. 2 σ. 94) \ 

Κατά τον Χρυσόστ. Παπαδόπουλον δ Κάλλιστος έπατριάρχευσε τό δεύ¬ 

τερον από τού 1355-1363. (Χρονολογικός πίναξ, έν Θεολογία τόμ. Δ' 

(1926) σ. 177 ε). 

2) Φιλόθεος Α' τό β'. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 47 (στ. 25 σ. 81) βραχύ 
χρονικόν έν έτει 6872 (1364) "Οκτωβρίου 11 άνέβη πάλιν εις τον θρόνον 
δ πατριάρχης Θεόφιλος1 2, κατά δέ τον στ. 57 σ. 81 τού αυτού χρονικού έν 
έ'τει 6885 (1377) έπαυσε τό μνημόσυνον τού πατριάρχου ΦΛοθέου3. 

Κατά Γεδεών ό Φιλόθεος άνήλθεν είς τον θρόνον τό δεύτερον τή 12 

Φεβρουάριου 1364 καί διφκησε την εκκλησίαν μέχρι τού 1376 δτε άπεβίω¬ 

σεν (ένθ5 άν. σ. 432). 

Κατά τον Κρουμβάχερ δ Φιλόθεος έπατριάρχευσε τό δεύτερον από 12 

Φεβρουάριου 1364-1376 (ένθ5 άν. σ. 716). 

1 ΑΙ περισσότεροι των χρονολογιών του Ζ. Μαθά εΐναι έσφαλμέναι. -ν 

2 Σφαλερώς αντί Φιλόθεος. 

3 Πρβλ. καί Δ ο σ ι θ έ ο υ, Περί των έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων σ. 871 «6885 

έπαυσε τό μνημόσυνον Φιλοθέου τοΰ πατριάρχου». Ό Φιλόθεος πιθανώς εκαλείτο Κόκ¬ 

κινος (πρβλ. Κρουμβάχερ, "Ενθ5 άν. τόμ. Α' σ. 210 καί Λάμπρου, Ν. Έλλην. τόμ. 

8 σ. 369 καί 14 σ. 403). £ 

Αί εκκλησιαστικά! ειδήσεις των βραχέων χρονικών τοΰ Σπ. Λάμπρου. 5 

Κατά τον Μαθάν δ Φιλόθεος άνήλθεν είς τον θρόνον τφ 1369, μετά 
εξαετή δέ πατριαρχείαν παρητήθη καί ετελεύτησε τφ 1379 (ένθ5 άν. σ. 94 

καί 282). 
Κατά τον Παπαδόπουλον έπατριάρχευσε 1364-1376 (ενθ’ άν.). 

3) Ματθαίος Α'. Κατά τδ ύπ5 αριθμόν 47 (στ. 70 σ. 82) βραχύ χρο¬ 

νικόν κατά τό μέγα θανατικόν ιό έπισυμβάν τφ 6919 (1411) άπέθανε καί δ 
πατριάρχης Ματθαίος. Κατά τό αυτό χρονικόν (στ. 79 σ. 82) κατά τό 6917 

(1409) κατηγορήθη ο πατριάρχης Ματθαίος έντός τής 'Αγίας Σοφίας παρά 

τίνος μοναχού Ιωακείμ έκ Μονεμβασίας. 

Κατά τον Γεδεών (ένθ5 άν. σ. 457), τον Κρουμβάχερ (ένθ5 άν. σ. 716), 

τον Μαθάν (ένθ5 άν. σ. 95) καί τον Παπαδόπουλον (ένθ5 άν.) ετελεύτησε τω 
1410. Πρβλ. καί τό έκ κωδικός τής Κοσινίτζης χρονικόν «Έκοιμήθη δ 
πατριάρχης κυρ Ματθαίος μηνί Αύγούστφ ήμερα Σαββατφ έτους 6918 ινδ. 

γ'» (Ν. Έλλην. τόμ. Ζ' σ. 152). 

4) Ιωσήφ Β'. Κατά τό ύπ5 αριθμόν 6 (στ. 15 σ. 9) βραχύ χρονικόν 
δ πατριάρχης 5Ιωσήφ άπεβίωσε τφ 6947 (1439) ινδ. β^ μηνι Ιουνιφ ΙΟ, 

ήμερα Τετάρτη έν Φλωρεντία. 

Κατά τον Γεδεών (ένθ5 άν. σ. 464) καί τον Κρουμβάχερ (ένθ5 άν. σ. 716) 

άπεβίωσεν δ "Ιωσήφ τή 10 Ιουνίου τού 1439. Ό Μαθάς1 (ενθ αν. σ. 96) 

καί δ Παπαδόπουλος άναφέρουσιν απλώς τό έτος 1439. 

5) Μητροφάνης Β'. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 6 (στ. 22 σ. 10) βραχύ 
χρονικόν δ Μητροφάνης εγένετο πατριάρχης τή 5 Μαΐου τού 6848 ινδ. 3 

(1440) καί έλειτούργησε την Κυριακήν τής Πεντηκοστής μνημονεύσας τού 

ονόματος τοΰ πάπα Ευγενίου. 

Κατά τον Γεδεών (ένθ’ άν. σ. 465) καί τον Κρουμβάχερ (ένθ5 άν. σ. 716) 

έχειροτονήθη 2 τή 4 Μαίου τού 1440. Ό Μαθάς (ένθ5 άν. σ. 96) καί ο Πα¬ 

παδόπουλος (ένθ5 άν.) άναφέρουσι μόνον τό έτος 1440. 

6) Μάξιμος Γ'. Κατά τό ύπ’ άριθμόν 26 (στ. 10 σ. 46) βραχύ χρο¬ 

νικόν μετά εν έτος από τού θανάτου τού άμηρά Μαχαμέτη, συμβάντος τφ 
6989 (1481), ετελεύτησε δ πατριάρχης Μάξιμος μηνί Άπριλίφ γ' ίνδ. 15 

ή μέρα Τετάρτη, επομένως τφ 1482. 

Κατά τον Γεδεών (ένθ’άν. σ. 486) καί τον Κρουμβάχερ (ένθ5 άν. σ. 716) 

έτελεύτησεν ό Μάξιμος τφ 1482. Κατά τον Μαθάν (ένθ" άν. σ. 109) τφ 1488 

καί κατά τον Παπαδόπουλον τφ 1481. 

7-9) Κύριλλος Δ'. Κυπριανός. Κοσμάς Γ'. Κατά τό ΰπ’άριθμόν 
10 (στ. 48 σ. 22) βραχύ χρονικόν τή 11 Νοεμβρίου τού 1713, έξωσθέντος 

1 Είναι φανερόν ότι ή χρονολογία παρά Μαθά (ένθ*αν.) τής έν Φλωρεντία συνόδου 

1428 προέρχεται έκ τυπογραφικού σφάλματος αντί τοΰ 1433. 

* ΌΣυρόπουλος αναφέρει οτι έχειροτονήθη τή 4 Μαΐου του 1440 (πρβλ.Ίστορ. 

τής έν Φλωρεντίς·. συνόδου XII, 5 σ. 336). 
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τού Κυρίλλου, έγινε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ό Κυπριανός τό β', 

δν διεδέχθη ό τρις επίσκοπος1 Κοσμάς? κατά Μάρτιον του 1714. 

Κατά Γεδεών (ένθ’ αν. σ. 620) ο Κύριλλος ό Δ' έκόσμησε τον θρόνον 
μέχρι τέλους Όκτωβρίου του 1713, τη δέ 7 Νοεμβρίου του 1713 εγένετο 
πατριάρχης ό Κυπριανός τό β', δν διεδέχθη ό Κοσμάς δ Γ' μετατεθείς εις 

τον οικουμενικόν θρόνον τη 7 Μαρτίου του 1714. 

Κατά τον Μαθάν (ένθ’ άν. σ. 143) κατά τό 1712 εγένετο πατριάρχης 
δ Κύριλλος δ Δ', δν διεδέχθη τφ 1713 δ Κυπριανός τό β' και τοΐίτον δ 

Κοσμάς δ Γ' τφ 1713. 

Κατά τον Παπαδόπουλον (ενθ’ άν.) ό Κύριλλος ό Δ' επατριάρχευσε 

ιιένρι του 1713, δ Κυπριανός τό β' από του 1713- 1714 καί δ Κοσμάς Γ' 

από του 1714-1716. 

10) Κοσμάς Γ'. Ιερεμίας Γ'. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 10 (στ. 51 σ.22) 

βραχύ χρονικόν, εξωσθέντος του Κοσμά τη 22 Μαρτίου του 1716, εΐσήχθη 

ό Καισαρείας *Ιερεμίας3. 

Κατά τον Γεδεών (ενθ’ άν. σ. 621) δ Κοσμάς εκόσμει τον θρόνον μέχρι 
τής 23 Μαρτίου τού 1716, οτε έξελέγη δ Ιερεμίας δ Γ', δ μητροπολίτης Και¬ 

σαρείας. Κατά τον Μαθάν (ενθ. άν. 145) δ Ιερεμίας δ Γ' άνήλθεν εις τον 
θρόνον τφ 1715. Κατά τον Παπαδόπουλον (ενθ’ άν.) τφ 1716, 

Β'. ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ 

1) Ιωάννης "Αργους. Κατά τό ΰπ’αριθμόν 27 (στ. 63 σ. 47) βραχύ 
χρονικόν τό Άργος εγένετο μητρόπολις εν έτει 6597 (1089). Ό Ίιοάννης 
ήτο δ άναβιβασθεις μητροπολίτης εις 88 θρόνον, δστις ύστερον εγένετο 107. 

Κατά τό τακτικόν τής εποχής τού Μιχαήλ Παλαιολόγου (1261-1282), 

τό δημοσιευθέν υπό τού Ουδί. Ρατίΐιβγ, τό Άργος κατέχει την 88 θέσιν. 
Κατά τό προηγούμενον όμως τακτικόν τής εποχής τού Ισαάκ Αγγέλου 

1 Κατά τόν πατριάρχην Καλλίνικον «πρώτον αρχιεπίσκοπος Σινά, είτα Κλαυ- 

διουπόλεως και τρίτον ληστρικώς Αλεξάνδρειάς «(Κ. Δυοβου νιώτου, Καλλίνικος Γ' 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως σ. 91. 128 καί 132). Πρβλ. καί Χρυσ. Παπαδοπου¬ 

λ ου «Περί του Κλαυδιουπόλεως, Σιναίου, Κωνσταντινουπόλεως καί Αλεξάνδρειάς 

Κοσμά* (Νέα Σιών τόμ. Β' (1905) σ. 894 ε.) καί Κ. Άμαντού «Σιναττικά μνημεία 

ανέκδοτα» σ. 65 έ. % 

2 «Κύριλλος ό Κυζίκου Λέσβιος εν έτει αψιγ' έν μηνι Δεκεμβρίω καί αύθις Κυπρια¬ 

νός μικρόν. Κοσμάς ό Σινά, Κλαυδιουπόλειος καί Αλεξάνδρειάς χρηματίσας αψιδ' μηνί 

Μαρτίφ» (Ίωάν. Σακκελίωνος. Πατμιακή βιβλ. σ. 315). 

3 «Ιερεμίας ό μητροπολίτης τής Καππαδοκών Καισαρείας Πάτμιο^ έν έτει αψις' 

μηνί Μαρτίφ> (Ίιοαν, Σακ κελιών ο ς, Πατμιακή βιβλ. σ. 315), Λ 

Αί έκλκησιαστικαί ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ, Λάμπρον- 

(1185-1195) τό "Αργος κατέχει την 91 θέσιν1. Κατά τον Κωδινον εν τή 
Εκθέσει προς τόν αί,τοκράιορα Ανδρόνικον τον πρεσβυτερον « Ο Αργους 

καί αυτός πη' ων, ρε' γέγονε».2. , _ . , 
2) Γρηγόριος Παλαμάς, μητροπολίτης Θεσσα/.ον ικης. Κατα 

ιά ύπ’ αριθμόν 21 (στ. 3 σ. 38) και 31 (στ. 9 σ. 58) βραχέα χρονικά ο Γρη- 

γόριος Παλαμάς Ικοιμηθη τφ 6866 (1358). _ . , 
Ό Ν. Βέης, στηριζόμενος Ιπί τής περί τοΰ χρονου του θανατου του 

Γρηγορίου Παλαμά είδήσεως, τής περιεχομένης έν τφ ύπ’ αριθμόν 701 

κώδικι τής βιβλιοθήκης Αθηνών, τού δευτέρου δηλαδή^ 6κ των δυο ανωτέρω 
παρατεθέντων βραχέων χρονικών, ώς καί τής σχετικής Ινθυμήσεως, τής περί- 

εχομένης έν τφ ύπ’ αριθμόν 48 κώδικι τού Μεγάλου Σπηλαίου, παραδέχεται 
ώς έτος τού θανάτου τοΰ Γρηγορίου τού Παλαμά3 τό 1358.Ό Ρΐι. Μογετ4 

ώς έτος τού θανάτου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά δέχεται τό 1359. Κατ αυτόν εκ 
τού εγκωμιαστικού λόγου τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου εις 
τόν Γρηγόριον τόν Παλαμάν (Μί^πβ Ρ. Ο. τόμ. 151 σ. 551 ε.) καταφαίνεται οτι 
ό Παλαμάς εχειροτονήθη εις αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης υπό του πατριάρ¬ 

χου Ισιδώρου (ένθ’ άν. σ. 613, πρβλ. καί Καντακουζηνδύ IV, 25 Γρήγορά 
XV, 12) καί δή ευθύς μετά την είς τόν πατριαρχικόν θρόνον άνάρρησιν του 
(Μίο-ηε, ενθ’ αν. σ. 613). Επειδή δ Ισίδωρος άνήλθεν είς τόν πατριαρχικόν 
θρόνον τή 17 Μαΐου τού 1347 (πρβλ. Κρουμβάχερ-Σωτηριάδου Ίστορ. βυζ. 

λογ. τόμ. Γ' σ. 716 και Μ. Γεδεών Πατρ. πίνακες σ. 422), δ Γρηγόριος 
Παλαμάς εχειροτονήθη κατά Μάϊον ή τό πολύ Ιούνιον τοΰ 1347. Άφου δέ 
κατά Φιλόθεον διετήρησε τό αξίωμα τούτο §πί 121/* έτη μέχρι τού θανάτου 
του (Μί§·ηο, Ένθ’ άν. σ. 635), άπέθανε τφ 1359 (1346^2 +121/2). Τέλος δ 
Άνδρον. Δημητρακόπουλοςδ καί ό Γρηγόριος Παπαμιχαήλ6 δέχονται ώς έτος 

τού θανάτου τού Παλαμά το 1360. 
— * ~ Λ_Γηη..ηπίΛ)ι 

1 Έδημοσιεύθη ύπό τοΰ ΟβΠζβΓ, Αηαΐεοΐα Βνζ&ηίιπα Ιηάβχ Ιεοΐίοηηω (Ιεη^189ΐ· 

1892) Πρβλ. ετι Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων τόμ. Ε' 

σ. 481 «Ό Άργους γέγονε μητροπολίτης επί τής βασιλείας τοΰ Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου 

έν έτει ,ςφ’ΐζ'» καί σ. 495 «καί αύτός πη' ών, ρε' γέγονεν». 
2 Πρβλ. καί Ί. Σακκελίωνος, «Άργους καί Ναυπλίου παλαιοί Ίεράρχαι» (Δε?ι.τιον 

ίστορ. καί έθν. εταιρείας τόμ. Β' σ. 37 έ.) καί Μ. Λαμπρυνίδου «'Η Ναυπλία άπό 

τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς», (Έν Άθήναις 1898 σ. 42 ε.). Πρβλ. ετι 

τό κατωτέρω μνημονευόμενον έργον τοΰ Χρήστου Παπαοικονόμου, ένθα καί 

περί τών έπισκόποιν τοΰ “Αργους. 
3 Άθηνάς τόμ. 16 (1904) σ. 638 καί τόμ. 18 (1906) σ. 39. Πρβλ. καί τά ύπό τοΰ 

αύτοΰ σημειούμενα εν Βυζαντινοΐς χρονικοΐς τόμ. XVIII (1911) σ. 18-19. 

1 Έν τφ εγκυκλοπαιδική) λεξική) τοΰ Η&ιι οΡ. 

3 Όρθόδοξος Ελλάς σ. 80. 

6 Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς σ. I ύποσ. 1. 
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τού Παλαμα πιθανωτέρα φαίνεται ή του Μεγετ1, ή στηριξομένη επί του 
λόγου του Φιλοθέου καί Ιπικυρουμένη υπό του Γρήγορα, του μνημονεύον- 

τος του -θανάτου του Παλαμά εν τελεί του έργου του, του επεκτεινομένου, 

ως γνωστόν, μέχρι του 1359. 

3) Πέτρος Ναυπλίου καί “Άργους. Κατά τό ύπ8 αριθμόν 27 (στ. 

54 σ. 47) βραχύ χρονικόν ό επίσκοπος των Λατίνων Σιγουντονάνης τω 6929 

(1421) ΐνδ. 14 Ίανουρίου 21 ήμερα Τρίτοι μετεκόμισε τά τίμια λείψανα του 
όσιωτάτου Πέτρου επισκόπου Ναυπλίου καί “Άργους εις την επισκοπήν Ναυ¬ 

πλίου. Λέγουσιν οί παρευρεθέντες έχει δη, όταν ήνοιξαν τον τάφον, εγένετο 
σεισμός εν τφ τόπφ εκείνφ και εξήλθεν ευωδία πλείστη καί ήν ο τάφος 
πεπληρωμένος φωτός, έγένοντο δέ καί πλεισται ΐάσεις 2 3 

4) Μαλαχίας Κόρινθου. Κατά τό ύπ“ αριθμόν 27 (στ. 127 σ. 49) 

βραχύ χρονικόν τφ 6955 ΐνδ. Γ (1447) ήλθεν εις την Κόρινθον ό μητροπο¬ 

λίτης Μαλαχίας μετά την κοίμησιν τού άγιωτάτου Μάρκου 5 6 * 

Πρβλ. καί Παρθενίου Πολάκη4 “Επίσκοποι τής άποστολικής εκκλησίας 
Κόρινθου (εν Τερφ Συνδέσμφ άριθ. 276 τής 1 Νοεμβρίου 1916) σ. 13. 

5) “Ιγνάτιος Μηθύμνης. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 25 (στ. 55 σ. 45) 

βραχύ χρονικόν ό μητροπολίτης Μηθύμνης καί κτήτωρ τής μονής του Λει- 

μώνος “Ιγνάτιος δ εκ Καλλονής καταγόμενος εκοιμήθη τή 14 Όκτωβρίου, 

ήμερα Δευτέρα του 7075 (1567). 

Κατά την ακόλουθον ενθυμησιν, την περιεχομένην έν τω ΰπ’ αριθμόν 
131 κώδικι τής μονής τού Λειμώνος «έτει ,ζος' εκοιμήθη ό Μυθυμνης 
μητροπολίτης “Ιγνάτιος δ κτίτορ τού Λιμόνος* ή πατρίς αυτού Μέθυμνα 
Καλλονής Οκτωβρίου ιδ'» εκοιμήθη τφ 1568. Καί δ Παπαδόπουλος Κερα- 

μεύς δέχεται ώς έτος τού θανάτου τού “Ιγνατίου τό 1568. Τουναντίον δ Εύστ. 

Δράκος στηριζόμένος εις σιγίλλιον τής μονής Λειμώνος έκδοθέν τφ 1578, εν 
τφ δποίφ άναφέρεται δη δ “Ιγνάτιος άπέθανε προ δεκαπενταετίας, δέχεται 
ώς έτος τού θανάτου τού “Ιγνατίου τό 1563 (1578-15). Τέλος δ Γ. Βαλέτ- 

τας, στηριζόμενος επί τουρκικών εγγράφων φερόντων χρονολογίαν 4 “Οκτω¬ 

βρίου 1566, δέχεται ως έτος τού θανάτου τού “Ιγνατίου τό 1566 5. 

1 Πρβλ. Κ. Δ υο β ουν ιώ τ ου, Τό έτος του θανάτου τοΰ Γρηγορίου του Παλαμά, έν 
Έπετ. τής θεολ. σχολής τοΰ ’Αθήνησι Πανεπιστημίου τόμ. Α’ σ. 34. 

2 Πρβλ. Έκτος των ανωτέρω μνημονευθεισών εργασιών τοΰ Ί. Σακκελίωνος 
καί Μ. Λα μπρυν έδου τό έργον τοΰ Χρήστου Παπαοικονόμου : «Ό πολιού¬ 

χος τοΰ "Αργους άγιος Πέτρος, επίσκοπος "Αργους, ό θαυματουργός» (εν ’Αθήναις 
1908 σ. 52 έ·). 

3 Περί τοΰ Μάρκου πρβλ. τό χρονικόν του Γεωργ. Φραντξή Μ ΐ § η θφ. Ο. τόμ. 156 

σ. 800. 

4 ’Αναμφιβόλως έκ τυπογραφικοΰ σφάλματος τό 6955 αποδίδεται διά τοΰ 1467 

αντί τοΰ 1447. 

6 Πρβλ. Γ. Μ. Βαλέττα, Ό άγιος Ιγνάτιος 'Αγαλλιανός, έν Θεολογίφ τόμ. ΙΟτευχ. 

Μ, (Δεκέμβριος τοΰ 1932 σ. 309 έ.). . 

9 Αί εκκλησιαστικοί ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ. Λάμπρου. 

6) Νεόφυτος Γρεβενών. Κατά τό ΰπ“ αριθμόν 26 (στ. 1 σ. 45) 

βραχύ χρονικόν δ επίσκοπος Γρεβενών Νεόφυτος εκοιμήθη 6 Δεκεμβρίου 

τοΰ 6931 (1423). 
7) Διονύσιος Λαρίσσης. Κατά τό ΰπ“ αριθμόν 2 (στ. 39 σ. 5) βραχύ 

χρονικόν τφ αψο' κατέκαυσαν οι Τούρκοι τό ήμισυ των Τρικκάλων καί 
κατεδάφισαν τήν εν Λαρίσση Ικκλησίαν τοΰ αγίου Αχίλλειου, ήν ύστερον 

άνεκαίνισεν εκ βάθρων δ Λαρίσσης Διονύσιος, νύν δέ “Εφέσου. 

Πρόκειται περί τού Διονυσίου Ζ', δστις κατά τον Ν. Γιαννόπουλον1 επε- 

σκόπευσεν από τού 1791 -1806. Ώς γνωστόν δ Διονύσιος Καλλιάρχης τφ 
1804 προεβιβάσθη εκ Λαρίσσης εις τήν μητρόπολιν “Εφέσου, εις ήν διέ- 

μεινε μέχρι τού 1821, δτε άπηγχονίσθη 2. 

“Αξία μνείας είναι ενταύθα ή ενθύμησις «1793 μηνός “Ιουλίου α'θύμη- 

σις οπού ήλθε δ μητροπολίτης Διονύσιος Λαρίσης» (Ν, Έλλ. τομ. Ζ' σ. 249). 

Τού Διονυσίου τούτου Λαρίσσης πρέπει νά διακριθώσιν οι Διονύσιοι 
Λαρίσσης οι άναφερόμενοι εν τφ ύπ“ αριθμόν 650 κώδικι τής “Εθνικής 
Βιβλιοθήκης Αθηνών (Ίωάννου Σακκελίωνος, Κατάλογος των χειρογράφων 

τής εθνικής βιβλιοθήκης σ. 120) καί τφ ύπ“ αριθμόν 20 τής μονής Προυσοΰ 
(Νέος Έλληνομ. τόμ. 10 (1913) σ. 301), ών δ πρώτος εκοιμήθη τω 7018 

(1510), ό δέ δεύτερος κατά τό 1797 παραιτηθείς από τού 1793. 

8) Μελέτιος Λαρίσσης. Κατά τό ύπ“ αριθμόν 55 (στ. 1 σ. 91) βραχύ 
χρονικόν δ Σκιάθου καί Σκοπέλου Ματθαίος εχειροτονήθη εν Τυρνάβφ τφ 
αψοζ' Δεκεμβρίου ε' υπό τού Λαρίσσης Μελετίου εκ τής βασιλευούσης. 

Πρόκειται περί τοΰ Λαρίσσης Μελετίου, τού Δ' (1770-1791). Πρβλ. Ν. 

Γιαννοπούλου ένθα ανωτέρω. 

9. Ματθαίος Σκοπέλου καί Σκιάθου. Κατά τό ύπ“ αριθμόν 55 

(στ. 1 ε. σ. 91) βραχύ χρονικόν, τό γραφέν υπό τού Σκοπέλου καί Σκιάθου 
Ματθαίου5 ή χειροτονία αυτού εγένετο τφ ,αψοζ' Δεκεμβρίου ε' εν Τυρ¬ 

νάβφ υπό τού Λαρίσσης Μελετίου. Τή 3 “Ιανουρίου τού 1778 μετεβη εις την 

επισκοπήν Σκοπέλου, ήν καί περιγράφει. 

10. Ματθαίος Τορνόβου. Κατά τό ύπ“ αριθμόν 53 (στ. 19 σ. 90) 

βραχύ χρονικόν τή 2 Νοεμβρίου τού 1797 Ιπέρασεν από τά Καλύβια δ ϊερο- 

διάκονος Τωαννίκιος πατριαρχικός διά τήν Αίνον καί έξαναήλθεν τή 9 Νοεμ¬ 

βρίου 4 μετά τοΰ εξορίστου αγίου Τορνόβου Ματθαίου καί επήγαν εις Κων¬ 

σταντινούπολή. 

1 * Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας» ένΘεολογίρ τόμ. 11 (Δεκέμ. τοΰ 1933) σ. 342. 

2 Πρβλ. Ν. Έλλην. τόμ. Ζ' ο. 235. 

3 Τό χρονικόν τοΰτο, ώς φαίνεται έκ τοΰ τέλους αύτοΰ, έγράφη κατά τό 1792. Πρβλ. 

καί Ν. Έλλην. Η' σ. 102 καί Τρ. Εύαγγελίδου, «Ή νήσος Σκιάθος καί αί περί 

αυτήν νησίδες» σ. 69. 

1 Εις τούς καταλόγους τοΰ 'Λ μασείας ’Α ν θ ί μ ο υ ’ Α λ ε ξ ο ύ δ η αναγράφεται άπό τοΰ 
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Γ'. ΜΟΝΑΧΟΙ 

1) Ιγνάτιος ηγούμενος Στ ου 5 ίου. Κατά το ύπ’ αριθμόν 6 (στ. 

5 σ. 9) βραχύ χρονικόν δ ηγούμενος τού Στουδΐου Ιγνάτιος εκοιμήθη τφ 
6926 ίνδ. II μηνι Δεκεμβρίφ 24 (1418). 

2) Ματθαίος μοναχός (Μανουήλ Παλαιολόγος). Κατά τά 
ύπ5 αριθμόν 1 (στ. 23 σ. 3), Ιό (στ. 58 σ. 33) και 38 (στ. 26 σ. 66) βραχέα 
χρονικά 6 βασιλεύς Μανουήλ δ Παλαιολόγος, 6 διά του θείου και αγγελικού 
σχήματος μετονομασθεΐς Ματθαίος, έτελεύτησε τη κα' Ιουλίου 1 τού 6933 

ίνδ. 3 ήμερα Σαββάτω εν αρχή τής ημέρας (1425) και έτάφη τή αυτή ήμέρφ 
εν τή βασιλική μονή τού παντοκράτορος Χριστού2. 

3) Διονύσιος ιερομόναχος τής σκήτης τής αγίας ’Άννης 
δ ρήτωρ. Κατά τό ύπ5 αριθμόν 21 (στ. 72 σ. 40) βραχύ χρονικόν τή 6 

Όκτωβρίου τού 7114 (1606) εκοιμήθη δ Διονύσιος ιερομόναχος δ ρήτωρ εν 
τή σκήτη τής αγίας "Αννης, οΰ ή φήμη έως περάτων διήλθε διά τήν 
αρετήν του. 

Ό Ζαβίρας (Νέα Ελλάς σ. 274) παρατηρεί, «Διονύσιος ιερομόναχος ό 
ρήτωρ, δστις εμόναζεν εν τή σκήτη τής Λαύρας τού βΑγίου ’Όρους. Ούδέν 
πλέον οΐδαμεν περί τούτου, είμή σύν τοίς Μαργαρίταις λεγομένοις τού Χρυσο¬ 

στόμου έξεδόθησαν εξ ΐστορίαι αυτού καί μία νουθεσία εις απλήν διάλεκτον1 

δθεν και δ χρόνος, έν φ ήκμαζεν, εστιν ήμΐν άδηλος». Ό Νικόλαος Κατρα- 

μής (Φιλολογικά άνάλεκτα Ζακύνθου σ. 358) εσφαλμένος νομίζει δτι δ ήμέ- 

τερος Διονύσιος ήκμασε κατά τον 18. αιώνα. Ό Ρΐιΐΐ. Μεγοτ (ϋίο ίΐι. Κι!. 
άοΓ «Γ. Κϊτοΐιε ίη δοοίΐδζοίιπίοπ }α1ατ1ι. σ. 133) νομίζει δτι ήκμασε κατά τό 
τέλος τού 16 αιώνος, στηρίζων τήν γνώμην του επί τού κωδικός ΰπ5 αριθμόν 
1169 τού ’Άθωνος, ένθα λέγεται «τού άσκήσαντος έν τή σκήτη τής Λαύρας 
κοιμηθέντος δέ εν έτει 7100 (1592). Ό Μ. Γεδεών σημειοί «εν χειρογράφφ 
καταλόγφ των τής άγιοταφικής έν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθήκης χειρογρά¬ 

φων, έν φ περιέχονται «'Ιστορίαι Διονυσίου ιερομόναχου τού ρήτορος άσκή¬ 

σαντος εν τή σκήτη τής Λαύρας κοιμηθέντος δέ έτει 7114 Οκτωβρίου 6» και 
παρατηρεί «Φαίνεται δτι ό Διονύσιος έμόνασεν εν τή σκήτη τής αγίας "Αννης 
καί έγραψεν έξ ηθικά διηγήματα, ιστορίας συνεκδεδομένας μετά των Μαρ¬ 

γαριτών τού Χρυσοστόμου» ("Αθως σ. 211, πρβλ. καί σ. 74, ένθα σημειοι 

1779-1791 μητροπολίτης Σερρών δ Ματθαίος, δστις τφ 1791 μετετέθη εις Τόρνοβον 

(πρβλ. Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών τόμ. 9 σ. 269 καί τόμ. 8 σ. 308, ένθα παρατίθεται 

έγγραφον φέρον χρονολογίαν: «Έν μηνί Ίανουαρίφ ίνδ. γ' αω» καί μεταξύ των υπο¬ 

γραφών «Τορνόβου Ματθαίος». 

1 Κατά τό ύπ5 άριθμόν 15 χρονικόν «κ’ Ιουλίου». 

5 Πρβλ. Κρουμβάχερ-Σωτηριάδου, Ίστορ. τής Βυζ. λογ. τόμ. Α' ο. 217 I. 

τόμ. Β' ο. 163 έ· καί τόμ. Γ' σ, 510 ε. <· 

Αί εκκλησιαστικού ειδήσεις των βραχέων χρονικών τού Σπ. Λάμπρου. 11 

εκ κωδικός τής έν "Αθω μονής τού Παντοκράτορος σ. 267 «'Ιστορίαι Διο¬ 

νυσίου τού ρήτορος τού άσκήσαντος εν τή σκητη τής Λαύρας κοιμηθέντος 
δέ έν έτει 7110». Τέλος έν τφ ύπ’ άριθμόν 15 κώδικι τής μονής τού αγίου 
Στεφάνου των Μετεώρων άναγινώσκομεν «Ιστορία Διονυσίου ιερομόναχου 
τού ρήτορος άσκήσαντος έν τή σκήτη τής Λαύρας, κοιμηθέντος δέ εν έτει 

7114 Όκτωβρίου 6». (Λάμπρου Ν. Έλλ. τόμ. 21 σ. 323). 

Δ'. ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΜΟΝΩΝ 

1) Βλαχερνών έμπρησμός. Κατά τό ύπ5 άριθμόν 11 (στ. 3 σ. 24) 

βραχύ χρονικόν δ περίφημος ναός τής Βλαχέρνας Ικάη τή 31 Ιανουάριου τού 
6942 Ινδ. 12 (1434), κατά δέ τό νπ άριθμόν 44 (στ. 7 σ. 77) δ έμπρησμός 
τής Βλαχέρνας έγεινε τφ 6942 ίνδ. 12 άπόκρεω ήμερα Παρασκευή καί ώρα 
τέταρτη τής νυκτός. Τρίτος καμός καί άφανισμός. (Πρβλ. Γεωργίου Φραντζή 

Χρονικόν 2,10). 
Κατά τον Σκαρλάτον Βυζάντιον δ ναός των Βλαχερνών έπυρπολήθη δίς, 

τό πρώτον περί τό μεσονύκτιον τού 1070 επί τού Τωμανού τού Διογενους 
εκ τής άκοιμήτου κανδήλας μεταδοθέντος τού πυρός καί ^,ό δεύτερον, άνοικο- 

δομηθείς υπό τού Ανδρονίκου τού πρεσβυτέρου, τή 29 Τανουαρίου τού 1434 

ώρα τρίτη τής νυκτός (Ή Κο^νσταντινούπολις τόμ. Α' σ. 586 και 590, πρβλ. 

καί Σωφρονίου Δούκα «Αρχαίοι ναοί έν Κωνσταντινουπόλει» εν Ιερφ 

Συνδέσμφ άριθμός 120 (1 Μαίου 1910) σ. 7). 

2) Ταξιαρχών εμπρησμός. Κατά τό ύπ3 αριθμόν 19 (στ. 49 σ. 37) 

βραχύ χρονικόν δ έμπρησμός τού μοναστηριού τού μεγάλου Ταξιάρχου ήγουν 
τού Γέροντος τού κειμένου επάνω τής Βοστίτζας έν τφ ορει Κλοκού εγενετο 
τφ 7008 τή 15 Αύγούστου (1500), τφ δέ 7039 Μαρτίου 15 ήμερα Πέμπτη 
(1531) άπέθανεν δ ευσεβέστατος αρχών δ ανακαινιστής τού άνωθεν μονα¬ 

στηριού Ιωάννης Τζερνοτάς εις τήν Κόρινθον καί έτάφη εις τό μοναστή- 

ριον αυτού. 
Πρβλ. Λάμπρου Ν. Έλλ. τόμ. 6 σ. 289 έ. «Σιγίλλιον τού πατριάρχου 

Σωφρονίου περί τής μονής Ταξιαρχών παρά τό Αΐγιον καί τό χωρίον Δημη- 

τροπούλου» ιδία εν σελίδι 291 ένθα άναγινώσκομεν: «Έπί τού πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Κυρίλλου τού παλαιού, οτε και περικαυστον 
γεγονός δΡ επηρείας τού μισοκάλου καί έξαφανισθέν άρδην οι έν αύτφ συν- 

ασκούμενοι πατέρες άνήγειραν καί φκοδόμησαν αυτό άνανεωσαντες τήν 

σταυροπηγιακήν αξίαν καί ελευθερίαν». 

3) Διονυσίου έμπρησμός. Κατά τό ύπ" άριθμόν 21 (στ. 86 σ. 40) 

βραχύ χρονικόν τή 25 Όκτωβρίου Σαββάτφ εσπερας καί 03ρρ. α τής νυκτός 

τού 7043 (1535) έγεινεν δ έμπρησμός τής μονής Διονυσίου1. 

1 Πρβλ. Γ. Σμυρνάκη, «Τό άγιον “Όρος» (σ. 51δ). 



Κ. I. Δυοβουνιώτου 
Αί εκκλησιαστικά! ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ. Λαμπρόν. 13 

4) Σίμωνος Πέτρας εμπρησμός. Κατά τό ΰπ3 * αριθμόν 21 (στ. 84 

σ. 40) βραχύ χρονικόν τω 7089 (1581) Δεκεμβρίου 11, ήμερα Κυριακή και :} 

ώρα 7 τής νυκτός εγεινεν ό εμπρησμός τής μονής Σίμωνος Πέτρας. Κατά τό 
αυτό χρονικόν (στ. 88 σ. 41) τφ 7130 (1622) Ιουνίου 17, έγένετο δεύτερος 
εμπρησμός τής μονής Σίμωνος Πέτρας1. 

Πρβλ. Μ. Γεδεών «Ό Άθως» σ. 188 «καταστραφεΐσα υπό πυρκαϊάς 
τφ 1581 κα'ι μετά τεσσαρακονταετίαν αύθις» και την ΰπ’ αυτού άναφερομέ- 

νην Ινθύμησιν εν τινι χειρογράφφ τής μονής «ό δέ εμπρησμός γέγονεν εν 
ετει 7130 Τουνίφ, ημέρα Σαββάτφ*. Πρβλ. έτι Γ. Σμυρνάκη «Τό άγιον"Ορος» 

(σ. 588) «Τή 11 Δεκεμβρίου του 1581 έπυρπολήθη ή μονή όλοσχερώς. Τφ 
1625 Ιουνίου 8 ημέρα Σαββάτφ έγένετο έτερος εμπρησμός τής μονής» και 
την Ικδοθεισαν πράξιν τής κοινότητος μετά την πυρκαϊάν του 1581 (ενθ’ άν. 

σ. 133). Τή 27*28 Μαΐου του 1891 περί ώραν 3 τής νυκτός έγένετο κατά τον I 

Σμυρνάκην (σ. 593) παρανάλωμα του πυρός ή μονή «πυρποληθείσης τελείως 
και τής εκ 250 χειρογράφων μετά 40 περγαμηνών και 750 έντυπων βιβλίων 

βιβλιοθήκης αυτής». Περί τής πυρποληθείσης βιβλιοθήκης τής μονής Σίμω- 

νος Πέτρας πρβλ. και Σπ. Λάμπρου «Νοίοε ίτοηι Αίΐιεηε» εν «ΤΗε Αΐΐιε- ;[ 

ηε,βχιηι» τής 1 Αύγουστου του 1891. 

Ε'. Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

Σχετικάς ειδήσεις περί τής έν Φλωρεντία γενομένης ψευδούς ενώσεως 
παρέχουσιν ήμΐν τά ύπ5 αριθμόν 6.9.11.16.21.27 και 48 βραχέα χρονικά2. } 

Των χρονικών τούτων άναμφιβόλως άξιον ίδιας προσοχής είναι τό ΰπ’ αρι¬ 

θμόν 6, τό περιεχόμενον έν τω ύπ3 αριθμόν 290 (4410) κώδικι τών Τβήρων, 

ώς γεγραμμένον υπό αύτόπτου.Τό χρονικόν τούτο έχω δημοσιεύσει έν τή Επι¬ 

στημονική έπετηρίδι τής Θεολογικής σχολής τού Αθήνησι Πανεπιστημίου 
(έν Αθήναις 1924 σ. 124 ε.) έξ αντιγράφου σταλέντος μοι έξ αγίου "Ορους. 

Προ εμού ό μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος "Αθηνών Χρυσόστομος είχε δημο¬ 

σιεύσει τούτο έκ τίνος κωδικός τής έν Καΐρφ Βιβλιοθήκης τού Πατριαρ¬ 

χείου Αλεξανδρείας μετά τινων παρατηρήσεων και συγκρίσεως τών εν αύτφ 3 

1 Ή δεύτερα αυτή ένθύμησις έχει γραφή υπό νεωτέρας χειρός. 

2 Σχετικό σημειώματα περί τής έν Φλωρεντίςι συνόδου έχουσι δημοσιευύή καί έν 

Νέω Έλληνομνήμονι (τόμ, Ζ' σ. 116), έν Παλαιολογείοις καί Πελοποννησιακοΐς (τόμ. 3 

σ. 362) καί έν Βγζ. Ζεΐίδοΐιπίΐ (τόμ. 23 (1914) σ. 152). 

3 Πρόκειται περί τοΰ ύπ’αριθμόν 102 κωδικός τοϋ 15 αίώνος φ. 1275 α (πρβλ. Γ. 

Χαρ ιτάκη, Κατάλογος τών χρονολογημένων κωδίκων τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης 

Κάιρου (έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών τόμ. Δ' (1927) σ. 191)» 

δστις έχει έκδώσει τό κείμενον. “Άξιον σημειώσειος είναι ένταΰθα ότι προ τής έκδόσεως 

του κειμένου τούτου υπό του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου είχεν έκδώσει 

τούτο ό Μ. Γεδεών εν τφ ήμερολογίφ Φάρος τής Ανατολής. ( 

περιεχομένων χρονολογιών προς τάς τού Συροπούλου (Νέα Σια>ν τόμ. Β' (1905) 

σ. 414 ε.) \ 
Ιδού αί χρονικά! ειδήσεις, άς παρέχει ήμιν τό ύπ5 αριθμόν 6 βραχύ 

χρονικόν (σ. 9-10). 

1438 Φεβρουάριου 8 ήμερα Σαββάτφ τού Ασώτου ήλθομεν2εϊς την 
Βενετίαν μετά τού βασιλέως κυρ Τωάννου τού Παλαιολόγου κα! τοΰ πατριάρ- 

χου κυρ Τωσήφ κα! τής συνοδείας (στ. 11). 

1438 μην! Μαρτίφ 8 ήλθομεν εις την Φεράραν είς τον πάπαν κυρ 

Ευγένιον (στ. 13) 

1439 μην! Ίουνίφ 10 ημέρα: Τετάρτη άπεβίωσεν ό πατριάρχης Τωσήφ 

εις την Φλθ)ρεντίαν (στ. 15). 

1439 μην! Τουλίφ 6 ήμέρφ Δευτέρα ήνώθη ή εκκλησία εντός τού μεγά¬ 

λου ναού τής Φλωρεντίας3, (στ. 17). 

1439 μην! Τουλίφ 20 εξήλθομεν έκ τής Φλωρεντίας (στ. 19). 

1439 μην! Τουλίφ 27 ή?ιθομεν εις την Βενετίαν (στ. 19). 

1440 μην! Τανουαρίφ 31 ημέρα Κυριακή τής Απόκρεω ήλθομεν από 
την Φραγγίαν εις την Κωνσταντινούπολή (στ. 20). 

1440 μην! Μαΐφ 5 έγένετο πατριάρχης ό κυρ Μητροφάνης (στ. 22). 

1440 τή Κυριακή τής Πεντηκοστής έλειτούργησεν ό Μητροφάνης κα! 

Ιμνημόνευσε κα! τον πάπαν Ευγένιον (στ. 23). 

ς-'. Η ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 

Κατά τό ύπ’ αριθμόν 23 (στ. 1 σ. 42) βραχύ χρονικόν, μετά την ά'λωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ό δεσπότης Θωμάς φεύγοντας από τον Μορέαν 
επήγεν είς την 'Ρώμην είς τον πάπαν Πϊον, είς τον οποίον έχάρισε την 

1 Αί μεταξύ τών δύο κειμένων διαφοραί είναι ελάχιστοι. Άξιαι μνείας είναι αί 

άκόλουθοι' έν στ. 11 αντί 6946 γράφει 6943, έν στ. 13 αντί «Φεβρουαρίω η'» γράφει 

«Φεβρουαρίφ κ'», εν στ. 19 μετά τό είς την Βενετίαν παραλείπει «τή κζ'», έν στ. 20 αντί 

«άπό την Φραγγίαν» γράφει «από την Ιταλίαν» καί αντί «είς την πόλι» γράφει «είς 

την Κωνσταντινούπολή». 

* Κατά τό ύπ’ αριθμόν 11 (στ. 5 σ. 24) βραχύ χρονικόν μηνί Νοεμβρίφ 27 τοΰ 1438 

έξήλθεν έκ τής Κωνσταντινουπόλεως ό βασιλεύς Ιωάννης καί ό πατριάρχης Ιωσήφ καί 

άπήλθον προς την Ρώμην. 

3 Πρβλ. καί τό υπ’ αριθμόν 27 (στ. 95 σ. 48) χρονικόν, καθ’ δ τφ 1439 γέγονεν ή 

λεγομένη όγδοη σύνοδος έν Φλωρεντία. Ή χρονολογία, ήν παρέχουσιν ήμιν τά ύπ’ αρι¬ 

θμόν 9 στ. 1 σ. 17), 16 (στ. 7 σ. 33), 21 (στ. 8 σ. 38) καί 48 (στ. 13 σ. 83) χρονικά, καθ’ ά 

ό βασιλεύς επήγεν είς την Φλωρεντίαν καί έγεινεν ή όγδοη σύνοδος τω 6952 (1444) είναι 

σφαλερά προερχόμενη έκ σφαλερός πηγής ή αβλεψίας του άντιγραφέως. Ή χρονολογία 

τοϋ ύπ’ αριθμόν 9 (στ. 1 σ. 17) χρονικού, καθ’ ήν ό βασιλεύς Ιωάννης Παλαιολόγος 

έξέβη τής Κωνσταντινουπόλεοις καί διέβη είς τήν Ιταλίαν είς την σύνοδον τφ 6932 

(1424) προέρχεται πιθανώς έκ κακής αντιγραφής τοΰ νβ' διά τοΰ λβ'. 



14 Κ. I. Δυοβουνιώτου 

κάραν τοΰ αγίου αποστόλου Άνδρέου τοΰ πρωτοκλήτου και εκείνος εδωρή- 

σατο την μόνην καί άναγκαίαν τροφήν προς τό μόλις ζην μετά των αΰτοΰ. 

Ή κάρα τοΰ αγίου Άνδρέου άγνωστον πότε, πιθανώς επί Βασι¬ 

λείου τοΰ Μακεδόνος, ειχεν άποσταλή εις Πάτρας, ένθα 6 απόστολος εμαρ- 

τύρησε, φυλασσόμενη εν τφ ναφ τοΰ αγίου Άνδρέου. "Οτε μετά την άλωσιν 
τής Πελοποννήσου υπό των Τούρκων ό τελευταίος των δεσποτών Θωμάς 
Παλαιολόγος ήναγκάσθη νά άπέλθη εις Ιταλίαν, όπως ζητήση άσυλον παρά 
τφ πάπα Πιω τφ Β' συναπεκόμισεν εκ Πατρών καί την κάραν τοΰ αγίου 
Άνδρέου, δπως δωρήση ταΰτην τφ Πάπα καί τΰχη οΰτω προστασίας καί 

άσΰλου παρ’ αΰτφ. 

Κατά τον Φραντζήν, τή 16 Νοεμβρίου τοΰ 6969 (1461) άπέπλευσεν ό 
Θωμάς (εκδ. Βόν. σ. 410 ε.), δστις φθάσας εις Αγκώνα κακειθεν εις Τοίμην 
έδιοκεν εις τον Πΐον τον Β', κατά τό δεύτερον έτος τής άρχιερωσύνης αΰτοΰ, 

την κάραν τοΰ άγιου Άνδρέου «κακεΐνος αΰτφ μόλις προς τό ζήν μετά των 
αΰτοΰ εδωρήσατο την μόνην καί άναγκαίαν τροφήν» (ένθ’ άν. σ. 412,6 ε.). 

Πρβλ. καί Σπ. Λάμπρου «Ή έκ Πατρών εις Τώμην ανακομιδή τής κάρας 
τοΰ αγίου Άνδρέου (Ν. Έλλ, τόμ. 10 (1913) σ. 33 ε.) καί Στ. Θοηιοπούλου. 

«Ό Απόστολος Άνδρέας» (Έν Άθήναις 1899 σ. 52 έ.). 

Ζ'. Η ΒΑΙΙΤΙΣ1Σ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Κατά τό ΰπ3 αριθμόν 30 (στ. 1 σ. 56) βραχύ χρονικόν ό μέγας Κων¬ 

σταντίνος ελθών τφ 253 εις τήν Ρώμην έβαπτίσθη υπό τοΰ πάπα Σιλβέστρου 

καί έχάρισεν αΰτφ τον θρόνον. 

Ή ανωτέρω εϊδησις προέρχεται έκ πηγής δυτικής. Κατά τάς ελληνικός 
πηγάς ό μέγας Κωνσταντίνος κατά τό τέλος τής ζωής του μεταβάς εις Έλε- 

νουπολιν τής Βιθυνίας κατετάχθη εις τήν τάξιν των κατηχουμένου, ειτα 
δ3ελθών εις χωρίον τι παρά τήν Νικομήδειαν έβαπτίσθη υπό τοΰ Ευσεβίου 

Νικομήδειας Κ 

ΙΓ. ΚΩΔΩΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Κατά τό ύπ’ αριθμόν 9 στ. 115 σ. 20) βραχύ χρονικόν τφ 6999 (1491) 

μηνί Αΰγοΰστω έτζάκισαν ταΐς καμπάναις εις ιό άγιον ’Όρος. Κατά τό ΰπ’ 

αριθμόν 21 (στ. 30 σ. 39) τή 7 Αΰγοΰστου έπαυσαν αί καμπάναις εις τό 
άγιον ’Όρος καί κατά τό ΰπ5 αριθμόν 11 (στ. 19 σ. 24) 6999 (1491) Αΰγοΰ¬ 

στου μηνός από ταις καμπάναις τοΰ αγίου "Όρους. 

Οί Τούρκοι θεωροΰντες τούς κώδωνας των εκκλησιών ώς μμστικά όργανα 
τοΰ διαβόλου, δι’ ών ταράσσεται ο ύπνος των νεκρών Μουσουλμάνων άπη- 

1 Ευσεβίου, Βίος Κωνσταντίνου τού βασιλέως 4,61, Σοοκράτους, Ίστ. έχκλ. 

1,39, Έρμε ία Σωζο μενού, 2,64. , 

Αί εκκλησιαστικά! ειδήσεις των βραχέων χρονικών τοΰ Σπ. Λάμπρου. 15 

γόρευον τήν χρήσιν αυτών. Ή άπαγόρευσις αύτη μετά τήν άλωσιν τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως ήτο γενική επεκταθεΐσα μέχρι καί αΰτοΰ τοΰ Παναγίου 
Τάφου. Παρά ταΰτα εις τινας νήσους τοΰ Αιγαίου, ώς π.χ. εν Κρήτη, καί είς 
τό άγιον’Όρος έπετρέπετο ή χρήσις αυτών. Πρβλ. Ν. Καλλινίκου: Ό χριστια¬ 

νικός ναός καί τά τελούμενα εν αΰτφ σελ. 65 ε. Χρυσοστ. Παπαδοποΰλου, 

Ή θέσις τής εκκλησίας έν τφ τουρκικφ κρατεί (Θεολογία τόμ. 12 σ. 110, 

ένθα καί ή σχετική φιλολογία) βλ. καί Κ. 'Ράλλη, Περί των έκκλ. κωδώνων 
κατά τό δίκαιον τής ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας (Έπιστ. έπετ. Πανεπι¬ 

στημίου Αθηνών τόμ. Θ. σ. 79 ε.). 

Θ'. ΚΥΡΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 

Κατά τά ΰπ’ αριθμόν 19 (στ. 14 σ. 36), 27 (στ. 19 σ. 46) καί 47 (στ. 
74 σ. 82) βραχέα χρονικά εν έτει 6888 (1380) έγένετο κύριον Πάσχα. Κατά 
τό ΰπ’ αριθμόν 21 (στ. 18 σ. 39) έν έτει 6967 ίνδ. 7 (1459) καί κατά τό 
ΰπ’ αριθμόν 31 (στ, 33 σ, 59) εν ειει 6968 (1460), 7051 (1543) και 7062 

(1554) έγένετο κύριον Πάσχα1. 

Σχετικώς προς τό Πάσχα άξιον προσοχής είναι τό ΰπ’„άριθμόν 50 (στ. 7 

σ. 86) βραχύ χρονικόν, καθ’ δ τφ 1314 έβασίλευσεν ό Ανδρόνικος ό υιός 
τοΰ Μιχαήλ χρόνους 16. Έδώ διωρθώθη τό Πάσχα ποΰ τόχαν χαμένο κατά 
χρόνους φ. (500) καί έκαμαν το μαζί μέ τούς Εβραίους. 

Πρόκειται πιθανώς περί τής υπό τοΰ Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά γενομέ- 

νης κατά τό 1325 προτάσεως τής διορθώσεως τοΰ ημερολογίου προς τον 
Ανδρόνικον τον πρεσβύτερον, δστις δμως δεν έπραγματοποίησεν αυτήν 

φοβούμενος ταραχάς καί διαιρέσεις3. (Πρβλ. Νικηφόρου Γρήγορά, Ιστορία 
8,13 σ. 364 έ. έκδ. Βόννης καί Ιδία τό χωρίον. «Κάντεΰθεν γε μήν ασφαλή 
καί τήν τοΰ Πάσχα διόρθωσιν έποιοΰντο καί τά τής διορθώσεως ταΰτης 
έγένετο μέχρι τοΰ έξ Άδάμ έξακισχιλιοστοΰ τριακοσιοστού έτους έγγιστα, τά 
δ’ έξ Ικείνου μέχρις ημών οΰκ οιδα δπως ερραθυμημένον τό πράγμα καί 
άδιόρθωτον έμεινε»). 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

1 Περί τοΰ κυρίου Πάσχα πρβλ. Ματθαίου Βλαστάρεως, Σύνταγμα «Διατί ου 

γίνεναι κύριον Πάσχα κατ’ έτος» ('Ράλλη καί Ποτλή τόμ. 6 σ. 410). Πρβλ. έτι Γρηγο¬ 

ρίου Παπαμιχαήλ, «Το Κύριον Πάσχα» (έν Έκκ?.ησιαστικφ Φάρω τόμ. 8 (1912) 

σ. 408 έ.). 

* Διά τον αυτόν λόγον 5 Ματθαίος Βλάσταρις συνεστησε νά μή γίνη αποδεκτή ή 

πρότασις του μονάχου Ίσαακίου Άργυροΰ, ή ύποβληθεΐσα τφ 1371, πρός διόρθωσιν τοΰ 

πασχαλίου κανόνος (Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα των θείων καί Ιερών κανόνων τόμ. 

Τ'σ. 422, πρβλ. καί Κρουμβάχερ-Σωτηριάδου, Ίστ. τής Βυζ. λογ. τόμ. Β' σ. 483). 



Ο ΜΑΓΚΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ /V ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο Τ'. 

Λημοσιεύομεν κατωτέρω ανέκδοτον έγγραφον του μαρκίωνος του Μομ- 

φερράτου Θεοδώρου του Α', ΐδρυτοΰ τής δυναστείας των εν Ίταλίφ Παλαιό - 
λόγων και υιού του αύτοκράτορός του Βυζαντίου Ανδρονίκου εκ του δευτέρου 
αυτού γάμου μετά τής Ειρήνης (κατ’ Ιταλούς Ύολάνδας) τής μομφερρατικής, 

εις την οποίαν, μετά τον θάνατον τού μαρκίωνος Ίωάννου τον Α' (13 Ιανουά¬ 

ριου 1305), περιήλθον πάντα τά επί τής μαρκιωνίας δικαιώματα. Ό Θεόδω¬ 

ρος Παλαιολόγος, τον όποιον, κατά την φράσιν τού Παχύ μέρη 1, οΐ νέοι του 
υπήκοοι «κατ’ Ιταλούς τό παν... μετασκευάσαντες ούτως ήγάπων ύποκλινό- 

μενοι προς υπακοήν», έπαιξε σπουδαιότατου ρόλον εις τά πράγματα τής 
ταραχώδους ταύτης γωνίας τής ιταλικής χερσονήσου κατά τό πρώτον ήμισυ 
τού ΙΔ' αίώνος (1306-1338). Οι βυζαντινοί ιστορικοί φαίνονται δυσμενώς 
διατεθειμένοι προς τον νεαρόν πρίγκιπα. Τά επανειλημμένα ταξείδιά του εις 
Κωνσταντινούπολην, τά όποια ως επί τό πλεΐστον είχον ώς σκοπόν τον πορι- 

σμόν χρημάτων 2, ή δυσφορία τού γέροντος Ανδρονίκου, καί κυρίως ή επί 
τό ίταλικώτερον τροπή τού βίου αυτού 5 συνετέλεσαν εις τό νά μορφωθή ή 
δυσμενής αύτη γνώμη. Είναι έν τούτοις Ικτός πάσης αμφιβολίας δτι ό Θεό¬ 

δωρος, άφικόμενος νεώτατος εις Ιταλίαν, κατώρθωσε τή βοήθεια των Γενουα¬ 

τών καί δή τού πενθεροΰ του Ορίοΐπο δρίποίο, όχι μόνον νά άπαλλάξη τάς 
χώρας του τής κυριαρχίας των αρχόντων τού Σαλουτσίου (δ&ίαζζο), άλλα καί 
νά στερεώση διά συνθηκών καί επιγαμιών τήν ήκιστα εις τούς Ιταλούς συμ¬ 

παθή ελληνικήν δυναστείαν, ή οποία προέστη των τυχών τής μαρκιωνίας τού 
Μομφερράτου μέχρι τού έτους 1533 Α 

1 Παχυμέρης, τόμ. Β', σελ. 599, έκδ. Βόννης. 

• Βλ. περιέργους τινάς πληροφορίας έν βενετικοϊς έγγράφοις των ετών 1319 και 1320 

παρά Τ1ιοιη3.5*ΡΓβ(1β11ί, ϋϊρίουΐίΐΐαπιιιιι νβπείο-Ιβν&πίΐηαηι, τόμ. Α', σελ. 130- 

131 καί 154-155. Πρβλ. Ρ. ΡΓβάβΙΠ, Γ Ιίόπ Οοαυηεηιοπ&ΐί όεΐΐπ Κ-εραίιΙίοα άί 

νεηεζίβ, τόμ. Α', σελ. 200. I/. Τΐιείΐόοζγ, Ο. |ΪΓβοβ1ί, Ε. δα££1αν, Αοία βΐ ϋίρίο- 

ιη£ΐί:& Γβ$ Α153.ηί&6 Μεάΐαε ΑβΙπάδ ϊ11ιΐ8ΐΓ&ηίΐ3., τ. Α' (Βιέννη, 1913), σ. 198, στ. 2, σημ. 1. 

* Ό Γρήγορός λέγει περί αύτου (τόμ. Α', σελ. 244): «... Θεόδωρόν τον μαρκέσιον 

κεκαρμένον έπιφερόμενον πώγωνα», και (σελ. 396): ,. καί γνώμη καί πίστει καί σχή- 

ματι καί γενείων κουρά καί πάσιν έθεσιν Λατίνος ήν ακραιφνής». 

’ Ό ΡβΓΓ&αιΐδ ιΐβ Αρα1ί&, γραφών τήν 22«ν Όκτωβρίου 1328 προς τόν βασιλέα τής 

ΆραγωνίαςΙάκωβον τόν Β', λέγει περί του Θεοδιόρου τά έξης:«... ιη&τοΗίοηϊβ Μοπ- 

Θεόδωρος Α'. Παλαιολόγος καί ό Βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος ό Τ'. 1ί 

Δεν πρστιθέμεθα νά άνασκοπήσωμεν ενταύθα τήν πολιτικήν καί τήν 
συγγραφικήν 1 δράσιν τού Θεοδώρου. Σκοπός τού παρόντος δημοσιεύματος 
είναι ή έκδοσις καί ή ιστορική ερμηνεία εγγράφου τού μαρκίωνος τού Μομ¬ 

φερράτου καθορίζοντος τάς σχέσεις αυτού προς τόν. βασιλέα τής Γαλλίας 
Φίλιππον ζΓ' τόν Βαλεσιακόν (άε ναΐοϊδ). 

Τό έν λόγω έγγραφον φυλάσσεται εν τοις Άρχείοις τού Κράτους εν 
Παρισίοις (ΑΓοΙιΐνοδ Ναίίοπαΐβδ, ]. 620 άριθμ. 22), εγένετο δέ έν Τουλούζη2 

τήν 25^ν Ιανουάριου 1335 κατά τό τότε επικρατούν χρονολογικόν σύστημα, 

Είκ. 1. Πανομο ιό τύπον τής σφραγΐδος του μαρκίιονος Θεοδώρου Α' του Παλαιολόγου. 

ήτοι τήν 25Ίν Ίανουαρίου 1336 κατά τό καθ’ ημάς. ’Έχει γραφή επί περγα¬ 

μηνής διαστάσεων 0.30X0.12 τού μέτρου, μή λαμβανομένης ύπ: οψιν τής 
πτυχής, από τής οποίας κρέμαται ή έν καλή σχετικώς καταστάσει σφζομένη 
κηρίνη σφραγίς, πολύτιμον, ώς θά ίδωμεν, μνημεΐον τής σιγιλλογραφίας τών 

ΙΐδίβΓΓαίΐ, ηυί βεί; τπ&σπιΐδ εί ροίεπε ΐη ΙίαΙΐε.». Η. ΡίηΡε, Αοίε. ΔΓ&£θη.εη3Ϊ&, τόμ. Α' 

(Βερολΐνον, 1908), σελ. 403. Πρβλ, Ο. Α. ΐνίΐίειηββιι, Κ&πίπιαΐ Ναροΐεοη Οτείηί 

(1263 - 1342). ΗίβΙ. δίηάίβη, τεύχος 172 (Βερολίνου, 1927), σελ. 96. 

1 Ό μαρκίων Θεόδωρος προ τής έκ Βυζαντίου άναχωρήσεώς του συνέγραψε 

πόνημα περί πριγκίπων αγωγής καί πολεμικής τέχνης, τό όποιον μετέφρασε λατινιστί 

τφ 1330. Άντίγραφον τής λατινικής διασκευής περιέχει ό κώδιξ 1142 τής έν Παρισίοις 

Βιβλιοθήκης δείηΐε * Οεηενίένε (φύλλ. 350 -359). 

2 Ό Φίλιππος εύρίσκετο τότε έν Τουλούζη. Βλ. 1· νίατά, Ι/βίίτεβ ά’ Εί&ί: εητε- 

£181x065 &ιι Ρ&τίεηιεηΐ 30118 1β Γ6£Π6 (Ιβ Ρΐιίΐίρρβ VI όε Υ&ΐοίδ (1328 - 1350), Παρίσιοι, 

1899, σελ. 26 - 27. Τοΰ αύτοΰ, ΙΐίηέΓαίτε άε Ρόίΐΐρρβ VI όε ν»1οίβ, ΒϊόΗοΒίθηαο άε 

1’ Εοοίε άβδ ΟιαιΊββ, τόμ. 74 (1913), σελ. 120. 

ΕπετηριεΕταιρείας Βυζαντ. Επουαπν, έτος ΙΑ'. 2 
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Παλαιολογείων χρόνων. Έπί του νώτου του εγγράφου έγράφησαν διά μετά- 

γενεστέρας χειρός τά έξης σημειώματα: «Ι,ϊίΐει-Ηε οοηΐίηεηίεδ οιιηοίΕδ 
ςοηίοεάει-αΐΐοηεδ £αοί:α5 ΐπίετ ΐ'ε§εηι εΐ ΤΙιεοάοΓαηι πιατ^αίδ άε Μοηΐε 

ίειταίο άαΐαε αριιά Τΐιοΐοβειη XXV0 άίε ^ηιιαπί Μ(ΧΟΧΧΧν°» καί: 

«Ηοηι&ο'ίιΠΏ €51: αά νίίαιη», 6Γ άλλου μελανός. 

Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνη ενταύθα περί τής από του εγγράφου 
κρεμαμένης κηρίνης σφραγίδος, τής οποίας ή διάμετρος είναι 0,085 τοί γαλ¬ 

λικού μέτρου. Έπί τής πρόσθιας πλευράς είκονίζεται ίππεύς επιμεμε?ιημένης 
τέχνης Ιλαύνων προς τά αριστερά καί κρατών έν μέν τή δεξιά λάβαρον άνα- 

πεπταμένον, εν δέ τή εύωνύμφ ασπίδα. Ό ίππος φέρει έπί τής κεφαλής 
λοφίον. Κύκλω άναγινώσκομεν την ακόλουθον επιγραφήν: 

<-}- 5(ΙΟΙΙ_Ι_υΜ) ΤΗΕΟΟΟ[βΙ] [ΡΟΚ]Ρΐ[β]ΟΟΕΝΙΤΙ ΟΟΜ[ΝΕΝΙ] 

[ΡΑ1_Εθ](_Ο01 $Εβ[ΕΝΙ55ΙΜΙ] ΜΑΚΟΗ[ΙΟΝΙ5] [ΜΟΝ]Τΐ[$ΡΕΚΡΑ]ΤΙ» 

Έπί τής ετέρας πλευράς, καί δή περί τό κέντρον, ή έκ κίτρινου κηροί 
σφραγΐς σχηματίζει κοίλωμα, εντός του οποίου εχει έγκολαφθή διΛ ερυθροί 
κηρού ό δικέφαλος αετός του Βυζαντίου. Έπί του στήθους του αετοί φαί¬ 

νεται μικρόν κοίλωμα, εις τό όποιον είχε πιθανώτατα χαραχθή τό οΐκόσημον 
τής προγενεστέρας δυναστείας τών ’Αλεμαριδών, ώς δυνάμεθα νά είκάσωμεν 
εκ νομισματικών τινων μνημείων τών διαδόχων του Θεοδώρου1 2. Κύκλω 
άναγινώσκομεν την εξής επιγραφήν: 

«5(!©ΙΙ_1_υΜ) ΤΗΕΟϋΟβΙ [ΜΑΚΟΗΙΟΝΙ5] ΜΟΝΤΙ$(ΡΕΚβ)ΑΤ(ΐ)». 

Ή έν λόγφ σφραγίς είναι τυπικόν έργον τής δυτικής σφραγιδογλυφίας, 

δεν θά ένδιέφερε δέ τούς περί τά βυζαντιακά πράγματα ασχολούμενους, εάν δεν 
άπεικονίζετο έπ5 αυτής ό δικέφαλος αετός του Βυζαντίου. Τό ένταίθα έκδιδό- 

μενον μνημείον είναι τοσοΰτφ μάλλον πολύτιμον, καθ’όσον αποτελεί την πρώ- 

την γνωστήν σφραγίδα τών Παλαιολόγων φέρουσαν τον δικέφαλον αετόν3. 

Τό πρόβλημα του δικεφάλου αετοί άπησχόλησε κατά τά τελευταία είκοσι 
πέντε έτη αρχαιολόγους καί ιστορικούς. Χάρις κυρίως εις τάς μελέτας τοί 

1 Ό ϋοιιεί: ά’ΑΓοφ Οοΐΐεείΐοη άε δεε&ιιχ, τόμ. Γ' (Παρίσιοι, 1868), σελ. 498, 

συμπληριάνει έσφαλμένως : «3ΐ§Πΐηιη ΤΒεοάοΓΪ... ρηιπο^επίΐΐ οοιηΐΐίδ... ηι&ΓοΙιϊοπίε 
ΜοηίίείβΓΓ^Ιϊ». Σημειωτέον ότι ό πομπώδης οΰχος τίτλος εύρίσκεται και έν έγγράφφ 

Ανδρονίκου τοΰ Β' (5 Όκτωβρίου 1318) παρά ΤΙιοηχαδ-ΡτετίεΐΠ, Ένθ’ άνωτ., Α', 

σελ. 117. Αυτός ό Θεόδωρος υπενθυμίζει τήν έξ αύτοκρατόρων καταγωγήν του έν επι¬ 

γραφή νομίσματος: «βχεβ11ε(η)1(ίδδίπι)ΐ χηρ(εΓ)3ΐοΓΪ5 θΓβεοΓ(ιχπι) ίϊΐίηδ», Οοτρχίδ παιη- 

χηοηιιη ΙΙαΙίοοηιιη, τόμ. Β' (“Ρώμη, 1911), σελ. 208. φ 
2 Πρβλ. Οοτρίίδ ηχιταιποΓαιη Ιΐ&ΐίοοπιιη, τόμ. Β', σ. 101,103,105 κλίτ. Βλ. κατωτέρω. 

* Σημειοιτέον ότι έξεδόθη υπό τοΰ κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντινά μολυ- 

βδόβουλλα έν τφ Έθνικφ Νομισματικφ Μουσείιρ Αθηνών, Διεθνής Έφημερίς τής Νομι¬ 

σματικής Αρχαιολογίας, τόμ. 5 (1902), σελ. 163, μολυβδόβουλλον στρατηγού Ελλάδος 

(Θ' ή Γ αίώνος) φέρον δικέφαλον αετόν. ί 

Θεόδωρος Α.' Παλαιολόγος καί ό Βασιλεύς της Γαλλίας Φίλιππος ό ί.' 19 

Σπ. Λάμπρου3, τοί καθηγητοί κ. Ν. Βέη-, του Ίωάννου Σβορώνου ή του 
Αύγουστου Ηεί5εη5εΓ§ 4 καί τοί Γεωργίου Τιπάλδου δ πλεΐστα σημεία τοί 
σκοτεινοί τούτου ζητήματος διεφωτίσθησαν, πλήν όμως τό πρόβλημα τής 
προελεύσεως δεν έ’τυχεν ακόμη μέχρι σήμερον ικανοποιητικής Χύσεως. Δεν 
είναι βεβαίως τοΰ παρόντος νά εξετάσωμεν τάς ?νεπτομερείας καί τά πορί¬ 

σματα τών μελετών τούτων. Άρκούμεθα μόνον εις τό νά δώσωμεν εν υπο¬ 

σημειώσει συμπληρωματικός τινας πληροφορίας 6 καί Ιρχόμεθα αμέσως εις 

1 Σ π. Λάμπρου, Ό δικέφαλος αετός τοΰ Βυζαντίου, Νέος Έλληνομνημών, τόμ. 6 

(1909), σελ. 433-473. 

2 Ν. Α· Βεεδ, Ζιιιη ΤΙιοηια άετ Β3ΓδΙβ11ιιπ§' άεβ ζτνβίΐεόρίίββη Αάίετδ Ββϊ άβη 

Βνζαηΐίηετη, Εβρετίοπαιη ίϋΓ ΚαπδΙχνϊδδεηδοίι&ίΙ, τόμ. 35 (1912), σελ. 321-330. 

5 Ί. Σβορώνου, Πότε έγεννήθη χαΐτί σημαίνει ό δικέφαλος αετός τοΰ Βυζαντίου. 

’ΑΌήναι, 1914. 

* Α. Ηείδεη5οι·§, Αιιβ άετ ΟβδοάΐοΜβ ιιηά ΒΐίβΓ&ίιιτ άετ Ρ3ΐ3ΪοΙθ£βηζ6ίί, Μονά¬ 

χον, 1920, σελ. 13 - 25. 

·' Γ. Ε. Τιπάλδου, Εϊχον οι Βυζαντινοί οικόσημα; Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαν¬ 

τινών Σπουδών, τόμ. 3 (1926), σελ. 206 - 222. 

β Πριν ή σημειώσω λεπτομερείας τινάς άφορώσας εις τά μνημεία, επιθυμώ νά παρα¬ 

θέσω σκοτεινόν χωρίον τοΰ Παχυμέρη, τό όποιον διέλαθε τήν προσοχήν τών περί τοΰ 

ζητήματος γραψάντων καί τό όποιον, εάν ή ερμηνεία μου είναι ορθή, άναφέρεται είς 

τον δικέφαλον αετόν. Ιδού τό κείμενον (Παχυμέρης, έκδ· Βόννης, τόμ, Β σελ. 576). 

«Έν τούτω καί φάμουσος τόμος πλήρης χλεύης ριπτεΐται* καί ου γάρ άλλως τφ τολ- 

μώντι ρίπτειν ύπείληπτο είς χεΐρας δεδόσθαι τον τόμον τφ βασιλεϊ, ήν μή έν αύτοΐς τοΰ 

τών ανακτόρων άλλο τις λαθών έκτεθείη έπί τον αυτόν θρόνον, οί είώθει καθέζεσθαι 

βασιλεύς, τον άμφικεψάλου νπ εντεθειμένου οί, πολλήν τοΰ λαθεΐν πρόνοιαν ποιησαμένου 

τοΰ θεϊναι τολμήσαντος». Ούτως έχει τό κείμενον ή δέ έν πολλοϊς ανακριβής λατινική 

μετάφρασις έχει ώς έξης: «Ιηίετ ίιηιοδίΐδ Ιίόεΐΐιΐδ ρΐεηιιε ίηήΐοηβ ΐαείίατ. Εηηι 

ηιιί ί&εβτε ααδυβ εδί, οιιτη αΐϊίεπιοη δρετατεί: ΐπ τηδ-πηδ ίπαρεΓ&ίοπδ, ςαοά ειιρίεθ&ζ 

νβηίαηιιπ, ϊρεε ίατίΐαι ίη ίηΐίηια ρ&Ι&ΐίΐ οοηοΐανΐα ρβηεΐ^νίΐ:, δΐηιι\ΐ3η3 δε αΐΐτιχη, εί ΐη 

ίρδο, αΒί εοηδΐάετε Αη^ηδΐιΐδ δοΙεΒε,ί:, ίίπτοηο άεροδίχϊζ ιιιιιΐίίΐιη ίπ αάίία εΐ τεοεβδίι 

ία/>ϊ(ΰ νΐάΛίκεί ά,ίΗξίηίεν ούηκρίο, 3.(1 Ιαίεηάηηΐ εαΓ&αι 3ά1ιϊ5εηδ». Νομίζομεν ότι ή μετά- 

φρασις αυτή είναι εσφαλμένη καί ότι ή φράσις «τοΰ άμφικεφάλου ύπεντεθειμένου οί* 

σημαίνει άπλούστατα «κάτωθεν τοΰ οποίου (θρόνου) ύπήρχεν ό δικέφαλος αετός», 

πράγμα, τό όποιον έπικυροΰται υπό τών μνημείων. Πρβλ. Η β ί 8 ε η 1) 6 γ£, ένθ’ άνωτ. πίν. 

I καί IV καί Γ. Σωτηρίου, Οιχίάε άα Μιΐδέε Β3'Ζ3ηίϊη ά’ΑΐΙιέηεδ, εάΐΐίοη ίΓ&ηςαϊδβ 

ρ3Γ Ο. ΜβΓίΐβΓ (Άθήναι, 1932) σελ. 99, είκών 62. 

Είς τά υπό τοΰ Λάμπρου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 445 κέ.; άπαριθμούμενα μνημεία τής 

βυξαντιακής περιόδου προσθετέα τά εξής: 

α') Κάλυμμα χειρογράφου τοΰ ΙΕ' αίώνος, άποκειμένου έν τή παρά τήν “Ρώμην μονή 

τής Κρυπτοφέρρης (ΟτοΙΙ;3ίεΓΓ3ΐ3) καί περιέχοντος διάφορα πονήματα τοΰ αύιοκράτορος 

Μανουήλ Β' τοΰ Παλαιολόγου. Τό έκ κυανοΰ μεταξωτού υφάσματος κάλυμμα είκονίζει 

τον δικέφαλον αετόν μετά τοΰ μονογράμματος τών Παλαιολόγων. Τό χειρόγραφον ανήκε 

πιθανώτατα είς τήν αύτοκρατορικήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βυζαντίου, έκ τής οποίας περιήλ- 

θεν είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ καρδιναλίου Βησσαρίωνος. Βλ. Α. Μυήοζ, Β!&γΙ Βγζ3η- 

ίία α Γεχροδίίίοπ άε 0Γ0ίΙ&ίετΓ3ί3 (“Ρώμη, 1906) σελ. 142, πίν. 101. I εαη ΕΒετεοΙ ί, 

1<εδ &Γΐδ 8θΐηρία3ΪΓβ3 άε Βνζαπεε (Παρίσιοι, 1923), σελ. 111. 
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την έξετασιν των εκ Μομφερράτου μνημείων, είς τά οποία εικονίζεται ό 
δικέφαλος αετός. 

Τά μνημεία ταύτα είναι, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, άποκλει- 

στικώς νομισματικά. Είναι περίεργον δτι επί των νομισμάτων του ΐδρυτού 
τής δυναστείας και των άμεσων απογόνων του δεν φέρεται ό δικέφαλος αετός. 

Τουναντίον οι τύποι των πρώτων νομισμάτων του Μομφερράτου είναι δου- 

λικαί μιμήσεις του κατά τούς χρόνους εκείνους επικρατούντος φλωρεντινού 
φλωρινίου, τό όποιον καί αυτοί οΐ Βυζαντινοί Ιμιμήθησαν βραδΰτερον Κ 

Ο Φλωρεντινός ιστορικός Ιωάννης Βιλλάνι λέγει δτι ό αύτοκράτωρ 
Ερρίκος ό Ζ', έπιθυμών νά βλάψη τούς αντιπάλους του Φλωρεντινούς, Ιπέ- 

τρεψεν εις τον Γενουάτην Ορίοίηο δρΐηοΐα καί εις τον μαρκίωνα Θεόδωρον 
νά κόψουν νομίσματα απομιμούμενα τό φλωρίνιον 2. Ό Κορράδος Υβοεηαδ 
παραδίδει απλώς δτι ό Ερρίκος ε'δωκεν είς τον Θεόδωρον, καθώς καί είς 

β') Δύο δικέφαλοι αετοί εϊκονιζόμενοι επί κιονόκρανου του Μουσείου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως. Τό κιονόκρανον φέρει, οις καί ή ανωτέρω στάχιοσις, τό μονόγραμμα των 
Παλαιολογων. Βλ. Θεοδ. Μακρίδου, Ανέκδοτα βυζαντινό; ανάγλυφα τοΰ Μουσείου 
Κωνσταντινουπόλεως, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 8 (1931) σελ. 333 - 335. 

γ') Άργυρότευκτος είκό>ντής Θεοτόκου τοΰ έν Πελοποννήσφ μοναστηριού Όρθοκώ- 

στα άποκειμένη σήμερον έν Βενετίφ. Έπί τοΰ στήθους τοΰ επ’ αύτής είκονιζομένου 
δεσπότου Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ φέρονται δύο δικέφαλοι αετοί. Βλ. Ο. Οβτοΐδ, 

V£ίίί§6 άθΐ άεδροία Οίοναππί Ο&ηίαοαζεπο, Βγζαηίίοη, τόμ. 6 (1931), σ. 379 - 387, πίν. 16. 

δ') Ό δικέφαλος αετός απαντάται ωσαύτως καί είς την εικονογραφίαν τής Ευδοκίας 
Παλαιολόγου, θυγατρός Μιχαήλ τοΰ Η' καί συζύγου τοΰ αύτοκράτορος τής Τραπεζοΰν- 

τος Ίωάννου του Β' (1280-1297). IV. ΜίΙΙεν, ΤτεΒΐζοπά, 1&5ί ?Γββ1τ Ειηρίτε, (Λον- 
δϊνον, 1926), σελ. 31-32. 

ε') Νομίσματα τοΰ τσάρου τής Βουλγαρίας Γεωργίου Α' τοΰ Τερτερή (1279 - 1292) 

καί τοΰ Σέρβου δεσπότου Ίωάννου Οΐϊνετ (Λιβέρη, 1341 -1361) φέρουν τον δικέφαλον 
αετόν. Βλ. Ν. Α. Μ οιι οΐιιη ον, Ρθτίίοιιΐ&ήίέδ άεε ιποηπεΐβδ Ιηιΐ^ατεε, Βγζαηίΐηϊδοΐιε 
ΖβΐΙεοΗηίί, τόμ. 30 (1929 -1930), σελ. 628. 

ς') Δεν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν την μελέτην τοΰ Ραπ&ΐίεεοιι, όνζαπίϊπε βιιτ 
Ιεε νείεπιεπίε άσε ρτίποβδ Ροαπιαϊηδ Μογεη Α§ε, Αοαάέιηϊβ Κοτιωβίπε, Βπΐΐείίη 
άε Ια δβοίίοη ΗίδΙοπφΐβ, τόμ. 7, σελ. 64 - 67. 

Α. ΒΙαηοΗβί, Εβδ άβΓηΐετεδ χηοηη&ϊεε ά'οτ άεδ επιρετεπτε άε Βγζ&ηοβ, Κενιιε 
Νιπαΐ3ΐιΐ4ίίφΐβ, 1910, σελ. 89. 

Οΐον&ηηΐ νίΐΐαηΐ, ΗίδΙοπε ΡίοΓβηΐίηε, Μιιτ&ΐοπ, Κ,εηιιιι Ιίαΐϊο&ηπη δοπ- 

ρΙοΓβδ, τόμ. ΙΓ', στήλη 467: «... εΐ οοηδβηίΐ ρετ ρπνίΐε^ίο α Μβδδβτ ϋόίζΐηο δρίποΐί 
άα Οεηονα εί 31 πιατοΐιεδε άΐ ΜοπίβιταΙο, οΗε ροίεδδβτο ΟαΙΙετε ίη Ιογο ίεττε ίίοήηϊ 

σουΐΓ&ίαΐΐϊ &1 εοιιϊο άε’ ηοδίτΐ άί Ρίτεηζε. Βα ηη&1 εοδ& ά& δανΐ 1ί £ιι πιβεδα 
ϊη £πιηάε άΐίίίΐΐΐα εί ρεοοϋΐο, εΐιβ ρετ οπιοοίο εί ιη&ΐα νοίοηίό, ε’Η&νεδδβ εοηίτο 3' Ρίο- 

Γβπΐίηί, ηοη άονε3 ηΐιιπο ρπνΐΙεξί&Γε, οΐιε όαΐίεβεε ίίοππί Μή». Πρβλ. Α. ΜοτεΙ- 

Ραΐΐο, Μοηηδίβδ ίηέάίίθδ άεε υη&πμπδ άε Μοηίίβιχαί, Κβνιιε άε Ια ΝαηύδΐηαΙΐσυε 
Ββίβε, 4η σειρά, τόμ. Δ' (1866), σελ. 192. 
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τον πενθερόν του Σπινόλα, τό δικαίωμα τού κόπτειν νομίσματα \ Εννοείται 
οτι ή υπό τοΰ Βιλλάνι παραδιδομένη πληροφορία είναι μεταγενέστερον 
ιιύθευμα καί δτι ό Θεόδωρος, μιμούμενος τον τύπον τού φλωρινίου, ήκολού- 

θησε τό ρεύμα τής εποχής καί ιδιαιτέρως τό παράδειγμα των Γενουατών 
προυχόντων, προς τούς οποίους, ώς εϊδομεν, συνεδέετο δι αγχιστείας. 

Έπί των νομισμάτων τού Σεκονδόττου (8βοοχΐ(ϊο{:ί:ο) Παλαιολόγου 

(1372- 1378) απαντάται ό μονοκέφαλος αετός2. Τον δικέφαλον δμως αετόν 
εύρίσκομεν τό πρώτον είκονιζόμενον έπί των νομισμάτων τού Βονιφατίου Α' 
τού Παλαιολόγου (1483-1494) εν συνδυασμω μετά τού οικοσήμου των 
Άλεμαριδών 3. Ό διάδοχος αυτού Γουλιέλμος ό Β' (1494-1518), τού οποίου 
διεσώθησαν ικανά νομίσματα, χαράσσει ότέ μέν τον δικέφαλον αετόν 
μόνον4, ότέ δέ εν συνδυασμω μεθ’ενός ή καί περισσοτέρων οικοσήμων 
δηλούντων τον σύνδεσμον τής οικογένειας των Παλαιολογων τοΰ Μομφερ¬ 

ράτου προς την προκάτοχον δυναστείαν ή προς άλλας βασιλικάς οικογένειας °. 

Είς έν μάλιστα των νομισμάτων τοΰ Γουλιέλμου εύρίσκομεν καί τά τέσσαρα Β, 

τό όποια έδωσαν αφορμήν είς πολλάς συζητήσεις6. Τον δικέφαλον αετόν 
μόνον ή εν συνδυασμω προς άλλα οικόσημα φέρουν καί τά νομίσματα τού 
Βονιφατίου τού Β' (1518- 1530) 7 καί τού Ίωάννου - Γεωργίου Παλαιολό- 

γου (1530- 1533) 8. Τού τελευταίου τούτου τά νομίσματα φέρουν τον δικέ¬ 

φαλον αετόν μετά στέμματος9. 

Μετά την παρέκβασιν ταύτην περί τής σφραγιδος τού μαρκίωνος Θεο¬ 

δώρου καί περί τού δικεφάλου αετού, άς έπανέλθωμεν είς την εξέτασιν τού 

έγγραφου. Ιδού εν πρώτοις τό κείμενον: 

Α ίοαζ οοηΐζ φαί οοε 1βο1:(Γφ νειτοηί. ΤΙιεοάοΓοε ηιατφαίδ άε Μοη£ 

ί(βΓ)Γαί 5α1(α)ί. δαοΐιεπί ί&ηϊ φαο άε ιηίΐ ίΙοΓίηδ άε Ρίοτεποε φαε 
η(οδ!)τε | ΐΓεδοΙι(εΓ) δεί^πεατ 1ε Κογ όε Ρταπεε ηοαδ α άοηηε οΐι&δευη 
&η ϊΆηί οοιη(ηι)0 ηοαδ νίντοηδ α ρταπάτε επ δοη ΙτεδΟΓ 3. ΡαΓ(ίδ) & 

1 0οΓΓ3.(ϋ V εοβγί ί, ΒϊόβΠιαδ άβ τεόιΐδ §68115 ίιηρβΓαΙοπδ Ηβηποΐ VII, έν \νίΐί· 
οΐιίηάί δ&χοηίδ τεπιχη. ειό ΗεηΓΪοο εΐ ΟΐΙοηε I. Ιπιρρ. §β8ί&ηιηι Ηόπ III (Βασίλεια, 

1532), σελ. 97. 
? Οοτραδ ΝιιιηιιιοΓαιιι ΙΙαΙίοοΓυω, τόμ. Β', σελ. 208. 
■'5 Αυτόθι, σελ. 101, πίν. VIII, άριθμ. 15. Πρβ?.. Μ ο γ β 1 - Ρ αή ο, αυτ., σελ. 196. 
* Οοτρχίδ Νυιηιηοπιιη Ιίαΐϊοοηΐβΐ. τόμ. Β' σελ. 104, πίν. VIII, αρ. 20, σελ. 110, 

άρ. IX, 5, σελ. 112, άρ. IX, 9, σελ. 113, άριθμ. IX, 10-11. 
8 Αύτόθι, σελ. 103, πίν. VIII, 17 καί σελ. 105, πίν. IX, 1. 
’■ Αύτόθι, σελ- 103, πίν. VIII, 17. ΙΙρβλ. Τιπάλδου, “Ενθ* άνωτ., σελ. 209 κέ. Περί 

των Παλαιολογων τοΰ Μομφερράτου βλ. κυρίως σελ. 211, οπού κατά παραδρομήν λέγε¬ 
ται ότι τό βυζαντινόν όνομα τής Ύολάνδας ήτο Ελένη. 

7 Οοτρτίδ, αύτόθι, σελ. 122 -127, πίν. X, 5, 7, 8, 10, 12, 14 καί 15. 
8 Αύτόθι, σελ. 128 -131, πίν. X, 17 καί 18, XI, 2 και 3. 

!' Αύτόθι, σελ. 131, πίν. XI, 3. 
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ο(€Γ)ί&ίη ίβηηβ. Νο(α)δ | 1ί ανοη$ ίαϊοί: ίιοηι(ιη)&§·6 βί: 5οηι(πι)63 $οπ 
1ιοιιι(πι)6 1ϊ§6 (3βν3(η)ί: ίοιιζ 1ιοηι(ϋα)β5 θ[ΐιϊ ρεαβηί: νίνΓβ (βΐ) ιποπγ, 

βχοερίε Ι&ηί 8βα1βιη(βη)Ι; Ιε^Ηββ άβ Κοηιο | 61 1οιηρ(6Γ)6θΐΐΓ άο Κοηιε 
οοηίιππε (βΐ) αρρΓοιινε ρεδίϊάβηι^η)! ρ^τ Ια άίοίβ β^Ηββ άβ Κόπα6. 

ΕΙ οοηίεδδοηδ ηυβ ηοιίδ ηε ροιαοηδ ςμίΗβΓ Ιπιηδ [ ροίΐετ οα εδοΐιαπ^ίετ 
ιιε επ ςιΐ6ΐοο(η)(ρΐ6 ααίτβ πααηίβΓβ Ιεδδίετ ΙβάίΙ Ιιοηα(ηι)α§·6 αίηςοίδ 

ίοηί 1ε οοιίΓδ άε η(ο5ΐ)Γ6 νίβ βη ρπ>πιβο10(η)3 βείτε βί [ δετοηε 1ιοιη(ιη)β 
Ιι§-6 ρ&Γ Ια ηιαηϊβτε α-άβδδαδ Ανίδεε α η(οδί)Γ6 άΐί 5εί§η(εατ) 1ε Κογ 
οπ δί ηο«δ 1ε δευτνίνοηδ α δοη δαεεεδδειίΓ Κογ (3ε | ρΓαηοε αρ(Γε)δ 11 

Εη ίεδπιοΐιι§· άε Ια φΐεΐ οίιοδβ ηοιίδ ανο(π)δ ίαΐί παείΓε η(οδί:)τ6 δεεί εη 
εεδ ρΓεδεηίεδ 1εοί(Γε)δ. Βοηηε α Τ1ιο1(ο8)β 1ε XXV* | ]οιιγ άε Ταηνί- 
(εΓ). Εαη άβ §ταοε ηώ. 000. ίΓβηίε είπε. 

β Διά 10* «νωτέρω εγγράφου ό μαρκίων του Μομφερράτου ομολογεί 
υποτελειαν εις τον βασιλέα Φίλιππον και υπόσχεται νά τίθεται εις τό πλευρόν 
αυτου κατά παντός εχθρού, πλήν του πάπα καί του αυτοκράτοοος του αγίου 
ρωμαϊκού κράτους. Εϊς αντάλλαγμα ό βασιλεύς της Γαλλίας ΰπόσχετα. εϊς τον 
Θεόδωρον έτησίαν χορηγίαν χιλίων φλωρεντινών φλωρινίων, τά όποια ό 
τελευταίος θά ελάμβανεν εϊς τακτήν προθεσμίαν εκ τού εν Παρισίοις θησαυ¬ 

ροφυλακίου έφ· δρου ζωής. Ό μαρκίων αναλαμβάνει Ιπϊ πλέον την ύπο- 

χρέωσιν να διατηρήση εφ’ όρου ζωής την «δουλείαν» ταυτην (ως θά ελεγον οί 
Βυζαντινοί) καί εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν επέζη του Φιλίππου, νά 
εξακολούθηση υπηρετών τον διάδοχον αδτού. Εϊς τά αρχεία τού θησαυρό- 

Φυλακείου ευρίσκομεν σχετικώς μέ την καταβολήν των χιλίων φλωρινίων τό 

εξής σημείωμα: «ΤΗεοάοποιίδ ιηατεΐιίο ΜοπΙίδ Εετπιηάί, πιίΐββ, ρτο ίοίο 
άο άοπο Γ6£·ίδ ιποάβππ, 1,000 ίίοτεποδ άε Ρίοτβηα»»*. Είναι πολύ πιθα¬ 

νόν ότι ό Θεόδωρος, άποθανών δυο έτη βραδΰτερον, τώ 1338, δεν επρόφθασε 
νά είσπραξη καί τήν δευτέραν δόσιν. 

Ή συνθήκη μεταξύ δυο ανεξαρτήτων ηγεμόνων, Ικ των οποίων ό εϊς 
αναγνωρίζει οικεία θελήσει τήν επικυριαρχίαν τού ετέρου έναντι ώρισμένων 
ήθικών ή υλικών ανταλλαγμάτων, αποτελεί μίαν των κυριωτέρων μορφών 
της έπιμαχίας κατά τούς μέσους αιώνας * Ό βασιλεύς Φίλιππος μετεχειρίσθη 
πολλακις τό μέσον^τούτο προς εδραίωσιν καί εύρυνσιν τής επιρροής τού στέμ¬ 

ματος εντός καί εκτός τής Γαλλίας καί προς ενίσχυσιν τών στρατιωτικών 
δυνάμεων τής χώρας 3. 

σελ. &04νί&Γά’ ^ ίθϋΓΠΕαΧ 4311 ΤΤά8°* ΡΗίΗΡΡ6 νί ναΐοίδ, (Παρίσιοι, 1899), 

2 Βλ. πληροφορίας τινάς παρά Ρ. £οί, Ρΐάέΐβδ οα ν3553ΐιΧ? Εββαΐίατ Ια η&ίητ* 

^ατιάιςιιβ άιι Ιιοη ηιιι ιιηι383ΐΙ Ιββ £Γ3ηά3 νββΒβαχ ά Ια τογζκίέ άβρυίδ 1β ωΐΐΐβυ άα 
IX ^ιιδία ίιπ άυ XII* δΐέβΐβ, (Παρίσιοι, 1904) σελ. 23 κέ. 

]. VIατά, Ιλ Κταποο βοαβ Ρϊιΐΐΐρρε VI άβ ναΐού», απόσπασμα έκ τής Κβναβ 
όβδ ηπβδίιοπδ Ιιΐδΐοπφηβδ, 1896, σελ, 17 ■ 18. ^ ’ 
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Τό ήμέτερον έγγραφον καί τό ανωτέρω παρατεθεν σημείωμα είναι, 
καθ’όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, αι μόναι μαρτυρίαι περί τών σχέσεων τού 

Θεοδώρου προς τον βασιλέα τής Γαλλίας. Αΐ λεπτομέρειαι μάς είναι τελείως 
άγνωστοι. Θά προσπαθήσωμεν εν τούτοις νά καθορίσωμεν τούς όρους, υπό 
τούς οποίους συνωμολογήθη ή συνθήκη ΰποτελείας τού 1336, καί τάς πολι¬ 

τικός άνάγκας, αί όποΐαι ΰπηγόρευσαν αυτήν. 

Αϊ χώραι τής βορείου Ιταλίας, καί Ιδιαιτέρως τό ΓΙιδεμόντιον καί ή 
Τοσκάνη, δεν ή σαν άγνωστοι εις τον βασιλέα Φίλιππον. Πριν η ανελθη επί 
τού θρόνου τής Γαλλίας, εϊς εποχήν μάλιστα, κατά τήν οποίαν ούδείς ήδύ- 

νατο νά προΐδη τό ένδοξον μέλλον τού νεαρού πρίγκιπος, ήτο επί κεφαλής 
τών γαλλικών στρατευμάτων τών άποσταλεντων τφ 1320, τή αιτήσει τού 
πάπα Ίωάννου τού ΚΒ', εναντίον τών Γιβελίνων τής βορείου Ιταλίας καί 
δή εναντίον τών Βισκόντι (νίδοοηά) τού Μιλάνου ι. Είναι γνωστόν ότι ή 
εκστρατεία αύτη, ή οποία υπενθυμίζει εν πολλοις τας ατυχείς επιχειρήσεις 
τού πατρός τού Φιλίππου Καρόλου τού Βαλεσιακού, έσχε πενιχρά αποτελέ¬ 

σματα. Υπάρχουν μάλιστα ύπόνοιαι ότι ο Γάλλος πριγκιψ, αποσταλεις δια να 
υπεράσπιση τά συμφέροντα τής Εκκλησίας, εξυπηρέτησε μάλλον τά συμφέ¬ 

ροντα καί τάς βλέψεις τής γαλλικής πολιτικής2. “Οπως καΐλαν έχη τό πράγμα, 

είναι βέβαιον ότι ή πρώτη αύτη επαφή έμελλε νά εξασκήση μεγάλην έπίδρα- 

σιν επί τού προσανατολισμού τής γαλλικής πολιτικής όχι μόνον επί τής βασι¬ 

λείας τού πρώτου βαλεσιακού, αλλά καί επί τών διαδόχων αυτού, τούς όποιους 
επί αιώνας ολοκλήρους θά απασχολήσουν τά πράγματα τής έκεΐθεν τών 
"Αλπεων χερσονήσου. Είναι πολύ πιθανόν ότι ό βασιλεύς τής Γαλλίας, δια- 

σχίζων τήν επικράτειαν τού Μομφερράτου, έσχε τήν ευκαιρίαν νά συναντηθή 
μετά τού μαρκίωνος Θεοδώρου, ό όποιος άλλωστε ήτο σύμμαχος τών Βισκόντι 
καί άνήκεν είς τήν παράταξιν τών Γιβελίνων 3. Δυναμεθα λοιπον μετά πολ¬ 

λής πιθανότητος νά τοποθετήσωμεν τήν πρώτην επαφήν τού Φιλίππου μετά 

τού Θεοδίόρου περί τό έτος 1320. 

Τά επακολουθήσανε έτη υπήρξαν κατ’ εξοχήν δυσχερή διά τήν ιταλικήν 

πολιτικήν. Ό άγων μεταξύ Γουέλφων καί Γιβελίνων είχε φθάσει εϊς όξύτα- 

τον σημειον, αϊ περί διαδοχής εϊς τον θρόνον τού άγιου ρωμαϊκού κράτους 

1 νΐΐΐ&ηί, ’Ένθ’ άνωτ., στ. 490-497. Μαηοή&Ιο Οπίΐίεΐιηί νβηίιιπιβ, άβ §β505 

άνϊιιηι Αδίβηδίπηι, ΗίβΙοπαε Ρ&ίπ&β Μοηιιηιεηί&. 8βπρίθΓβ3, τόμ. Γ', στ. 805. Οίοί- 

ίτβάο άε1ΐ3. ΟΗΐβδ&, ΟιοιίΒοα άΐ δ&ΐιιζζο, αΰτόθι, στ. 952-953. Πρβλ. Όοπι Οχ. 
Ροαίεί, Οιιείίβδ βί Οϊόβΐϊπδ, τόμ. Β’ (Βρυξέλλαι, 1922) σ. 140 κέ. Ο. Μ. Μοηΐί, £-3. 

άοηιίηαζΐοηβ αα^ίοίπα ϊη Ρίβιηοιιΐε, (Τουρΐνον, 1930), σελ. 146 κε. Περί τών σ/έσεων 
τών νΐδοοηίι μετά τής Εκκλησίας βλ. Ο. ΒίδΟ&το, 1>ε τβίαζίοπί άβί νίδβοπίϊ άΐ Μΐ- 
1&ηο οοπ Ια 0111683, Ατοΐιίνίο δίοτΐοο £οηι1ΐ3Γάο, 5η σειρά, τόμ. 46 (1919), σελ. 84-227. 

2 Ρουΐβΐ. ένθ1 άνωτ. , σελ. 141. 
01ΌΠ303 άΐδ3ΐιιζζο, αύτόθι, αχ. 950. I/. Ό&ίί3 8ΐοπ& άβί Ρππαρί άΐ 

δ&νοΐα άβί Γ&πιο ά’Α03Ϊ3, 8Ϊ§ποπ άβί Ρΐβιηοηΐβ, τόμ. Α (Τουρΐνον, 1832) σελ. 80. 



24 Διον. Λ. Ζακυθηνοΰ 

εριδεο, υποθαλπόμεναι υπό του πάπα Ίωάννου του ΚΒ' και του βασιλέως 
της Γαλλίας, επεδείνουν εη μάλλον την κατάστασιν, τέλος δέ ή άνάμειξις του 
βασιλέως της Νεαπόλεως 'Ροβέρτου, του πολίτικου αρχηγοί) των Γουέλφων, 

εσετεν αντιμέτωπους τάς μικράς επικράτειας του Πιδεμοντίου. Ούτως ειχον 
τα πράγματα, δ'τε ο Λουδοβίκος δ Βαυαρός (1313- 1348) κατήλθεν εις την 
Ιταλίαν (1327). Οί Γιβελΐνοι και ιδιαιτέρως οι Βισκόντι του Μιλάνου κατη- 

γον περιφανή νίκην, ή δέ πολιτική του πάπα και των Γουέλφων ύφίστατο 
μεγίστην μείωσιν. Ό μαρκίων Θεόδωρος, δ όποιος ήδη τω 1322 διενοεΐτο 
να υπανδρεΰση τήν θυγατέρα του Ύολάνδαν μετά του υίου του Λουδοβί¬ 

κου ^ ευρεθη παρά το πλευρόν του αύτοκράτορος και παρέστη εις τήν 
στεψιν αυτοΰ * Ή Ιπιτυχία του Βαυαρου υπήρξεν εφήμερος. Ήττηθείς 
επανειλημμενως καί εγκαταλειφθείς υπό των συμμάχων του, κατώρθωσε μετά 
δυσκολίας να διαφΰγη εις Γερμανίαν κατά τον Ιανουάριον του 1330. 

^ Καθ ον χρόνον 6 Λουδοβίκος εύρίσκετο εν Ιταλία, άπέθνησκεν ό βασι¬ 

λεύς της Γαλλίας Κάρολος ό Δ' (1322 - 1328), ό τελευταίος άντ.πρόσωπος 
της δυναστείας των Καπετιδων. Επειδή δ3 οΰτος δεν ά'φησεν ά'ρρενας άπο- 

γονους,^ ο Φίλιππος άνέλαβε προσωρινώς τήν διοίκησιν του βασιλείου καί 
μετ ολίγον ανεκηρΰχθη βασιλεύς, παραγκωνίσας τον Έδουάρδον Γ' τής 
Αγγλίας. Πρίν η περιπλακή μετά του τελευταίου τοΰτου εις τον μακρόν 
αγώνα, ο οποίος έμελλε νά Ιγκαινιάση τον έκατονταετή πόλεμον, ό ιδρυτής 
τής βαλεσιακης δυναστείας, ευθύς μετά τήν σύντομον καί νικηφόρον εκστρα¬ 

τείαν κατά των Φλαμανδών, έστρεψε τήν προσοχήν του προς τήν Ιταλίαν 
και την Ανατολήν. Ή ατυχής έκβασις τής εκστρατείας του Λουδοβίκου παρέ- 

σχεν εις αυτόν τήν κατάλληλον ευκαιρίαν. Τφ 1330 οί κάτοικοι τής Βριξίας 
(Βτβδαα), καταπιεζόμενοι υπό τού κυριάρχου τής Βερώνης Μαείίπο άθΐΙα 
δααΐα, εζητησαν τήν βοήθειαν τού βασιλέως τής Βοημίας καί υίοΰ τού αύτο- 

κρατορος Ερρίκου του Ζ' Ίωάννου, περί τού οποίου ό νίΐαηί πολύ ευφυώς 
ελεγεν: „] Βοοηιιοο ρονοτο άί ηιοηοίο ο οαρίάο άί ήχηοήζκ Καί ά'λλαι 
πόλεις (Βογ^πιο, Ογοπιοπο, Ρανία, Εαοοα, νβτοβίΐο, Νοναττα, Κε^ίο,κλ) 

εμιμηθησαν το παράδειγμα τής Βριξίας καί ούτως ίδρΰθη ύπό τήν ηγεμονίαν 

του Ιωάννου κράτος άρκετά ισχυρόν καί άπολαύον τής ύποστηρίξεως τής 
γαλλικής αυλής8. Ό πάπας, ό όποιος κατ’ άρχάς υπεδέχθη δυσμενώς τήν 

1 Ο. Μ. Μ ο η I ί, "Ενθ' άνωτ., σελ. 168. 

; α ίβ, έν ΑτοΜνίο δίοποο ΐΛβιΐΛΓάο, 3η σειρά, τόμ. 15 (1901), » 370 
Τουναντίον η Β ιβ οαγο, Ενθ’ άνωτ., σελ. 94 σημ, ύποστηρίζει ότι 6 Θεόδωρος, ευρισκό¬ 

μενος εν Ανατολή, δεν παρεστη εις την στέψιν τοΰ αύτοκράτορος. Πράγματι ό Νικηφό- 

1θ97Γ®ηΓραζ’ τ°μ· Α ’ ®ελ· 396’ μαρτυρεΤ ™ ύ Θεόδωρος εύρίσκετο περί τά τέλη του 
1327 εν Κωνσταντινουπόλει. ■ 

* Περί της δράσεως του βασιλέως Ίωάννου έν Ιταλία βλ. κυρίως ί,. Ρορρβί- 

01 η η η, Μ&ηη νο« Βοΐιηιεη ίη Ιΐαΐΐβ», 1330 - 1333, Ατςίήν £ΰτ ό8ΐβπ·βί<&Ϊ3<Λ« 

ί 
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ΐδρυσιν τού κράτους τοΰτου, δεν έβράδυνε νά αναγνώριση αύτό καί νά τφ 
παράσχη τήν επικυριαρχίαν τής Εκκλησίας. Τήν 1711ν άπριλίου 1331, ό άπο- 

στολικός επίτροπος έν Λογγοβαρδία Βερτράνδος άιι Ροΐΐ£€ί: συνήψε μετά 
τού βασιλέως Ίωάννου τό σύμφωνον τού Ο&δίοΐ Ρταηοο. Ό μαρκίων Θεό¬ 

δωρος, ό όποιος εύρίσκετο εις στενήν επαφήν μετά τού πάπα Ίωάννου \ 

παρέσχε τήν ύποστήριξίν του εις τον Βοημόν καί διετήρησε μετ’ αυτού στε¬ 

νάς σχέσεις 2. 
Διά τού ευφυούς τοΰτου συνδυασμού ή γαλλοπαπική πολιτική εύρισκε 

μέσον διεισδΰσεως εις τήν βόρειον Ιταλίαν καί συγχρόνως άντέτασσε προς 
τον Βαυαρόν Λουδοβίκον τον υιόν τού δημοφιλούς αύτοκράτορος Ερρίκου. 

Άτυχώς ή άνάμειξις τού Ίωάννου δεν έγένετο άνευ σοβαρών αντιδράσεων. 

Ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως Τοβέρτος, οί Εδίε τής Φερράρας, οί νίδοοηϋ, 
ό Λουδοβίκος Οοπζ&§&, αΐ πόλεις τής Φλωρεντίας, Περουγίας, Σιέννης, 

Βολτέρρας κλ., άπήρτισαν τον συνασπισμόν τής Φερράρας (Σεπτέμβριος 
1332) μέ τον σκοπόν νά εκδιώξουν τον Ίωάννην έξ Ιταλίας. Ή κατά τον 
Απρίλιον τού επομένου έτους (1333) συναφθεΐσα παρά τήν Φερράραν αιμα¬ 

τηρά μάχη υπήρξε καταστρεπτική διά τά στρατεύματα τού Βοημού. Ό αρχη¬ 

γός αυτών Ιωάννης Α' ά’Αηιΐ8£ΐι&ε έφονεΰθη, ο δέ βασιλεύς Ιωάννης 
άπεσΰρθη εις τήν γαλλικήν αυλήν. Ούτως άπέτυχον οίκτρώς τά υπό τού πάπα 

καί τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας μελετηθέντα σχέδια. 

Ό μαρκίων Θεόδωρος, εγκαταλειφθείς καί πάλιν καί περικυκλοΰμενος 

ύπ’ εχθρών, ήναγκάσθη νά συνάψη τήν 12^ν Ιουνίου 1334 τήν έν Αδίΐ 
συνθήκην μετά τού βασιλέως ^Ροβέρτου καί τού μαρκίωνος τοΰ Σαλουτσίου 
Φριδερίκου εναντίον τού πρίγκιπος τής Άχαΐας Φιλίππου τού Σαβαυδικού 3. 

Παραπλεΰρως προς τήν ιταλικήν πολιτικήν, ό Φίλιππος μετεχειρίσθη ώς 
μέσον διεισδΰσεως καί τήν πολιτικήν τής σταυροφορίας. Υιός τού περίφημου 
Καρόλου τού Βαλεσιακού, δστις, νυμφευθείς τήν διάδοχον τού θρόνου τής 
λατινικής αυτοκρατορίας Κωνσταντινουπόλεως Αικατερίνην Οοιιτίεπα}·, 

έπεδίωξε μετά ρωμαντικής αισιοδοξίας τήν άνάκτησιν τής πόλεως τού Βοσπό- 

ρου· ό νέος βασιλεύς τής Γαλλίας έν τη ανατολική του πολιτική ήκολοΰθησεν, 

Οβεοΐαϊοΐιΐβ, τόμ. 35 (1866), σελ. 249-456. Ργ. Ιοηι1ο“Π3Ρ Οίον&ηηϊ <ύ Βοβηήβ ε 
Ο&γΙο IV <Β Ι,ιΐ55ειηΙ)αΓ§ο εΐ^ηοή άί Ιλκχβ, Νηονα ήνίδΐβ δίοτίοα, τόμ. 12 (1928) 

σελ. 53 - 72. 
1 Βλ. τήν επιστολήν Ανδρονίκου τοΰ Β' προς τον πάπαν (1327), όπου ακριβώς 

γίνεται λόγος περί Θεοδώρου. Η. ΟπιοηΙ, ΕβΙΙτβ άΆηάτοΐιίο II Ρίΐΐέοΐο^ιχβ πχι ρ&ρε 
ΐ€3.η XXII, ΒίΒΙίοΙΗέηιιε άε Ι’ΕοοΙο άεε 01ΐ3Γίε5, τόμ. 67 (1906), σελ. 587. 

5 Ι,οηάο^ιιπ, Ένθ’ άνωτ., σελ. 64. 
2 Ι>. Ώζ.ΐίΆ, "Ενθ’άνοη., τόμ. Β', σελ. 123κέ. Α. 1*1 Ιο η β, Χορείο θ*ί ιηατοΐιββί 

άΐ δαίιιζζο (1091-1340), (ΡίηβΓοΙο, 1906), σελ, 287-288. Πρβλ, Ο, Μ. Μ ο η Η, ’Ένθ’άνωτ., 

σελ. 179 -180. 
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ουιως ειπειν, τάς οίχογενειαχάς παραδόσεις. Ήδη από τοϋ 1330 είχον αρν£- 

αι σχετικά! διαπραγματεύσεις ύπό τήν αιγίδα τού πάπα >. Ό δόγης τής 
ενετιας, ο βασιλέας τής Κάπρου, το τάγμα των ιπποτών τοϋ Αγίου Ίωάν- 

νου ειχον ελθει εις έποψήν μετά των άπεσταλμένων τοϋ πάπα καί τού 
ι ίππου, ο τελευταίος δ’οΰτος άνεκηρόχΟη τήν 11'ΐν Νοεμβρίου 1333 αοτιι- 

γος της σταυροφορίας *. Ό θάνατος Ίωάννου τού ΚΒ'άνέκοψε ποός σπναήν 
τας παρασκευάς. Ό διάδοχος όμως αυτού Βενέδιχτος 6 ΙΒ'(1334-134°) δεν 

ΦαΙΖ ^ “!αΧΙν,1σ!1 ™ ξ’ίΓ^α *“'ι ™ς άρχάς τού 1336 ό βασιλεύς 
λ ίππος επεχειρησε μαπραν περιοδείαν εϊς τήν κεντρώαν καί νότιον Γαλλίαν 

είΓιήν ΓαρτοΓ'“σ!) ™'0πρ0σώπω« ™ πλοΙ« ™ μέλλοντα νά μεταφέρουν 

ίΙζζζ:ΖΓ^είον ™ ~ιΧά τ« χ^νιΓτοϋ ,- 1556: 
τζ 6=--..- - Ε-* γ4“: “ * «*. % «· *+ 

ν 1, , })(] ι Η τροπή αυτή των πραγμάτων εξένησε βεβαίως τύν τοτγ. 

Ζίσ0; ΐΓ ν“μως κα1 τέν βασιλέ“Φβ*-. - όπ^ςϊϊτΓτΓ;:: 
*"*% την πολιτικήν της σταυροφορίας, διά νά εξυπηρέτηση δπώτερα σχέδια 

Δεν γνωρίξομεν, εάν ό μαρκίων Θεόδωρος, έκτελών τάς άνειΓημμΤνας 
ποχρεωσεις, ελαβε μέρος εις τον κατά των ’Άγγλων πόΡεαον ? 

1 _ ] ηκολουθησε την πολιτικήν τού πατρός του καί ετάνθτι εϊτ „ - 

του Φιλίππου κατά τόν εναντίον τού Έδουάρδου πόλεμον » Ε1,9°ν 

- °υνΓΟμ°; αΐ’Π1 άνοσ«“Φ>"5 τής καταστάσεως τής βορείου Ιταλίας 

1 Περί της σταυροφορίας βλ. ;. ϋβία νίΠβ-Ιβ. η ι ν τ * ^ 

XIV. είδοίε, Τόμ. Α' (Παρίσ,οι, 1886) σελ. 86 κΙ. Ο. ΠϋτΠ, οί η ,Γ η “κ” °Πβ”4 “ 

““ £*? Ρ.^8ί **«“ ΧΧΠ, (Στρασβούργον, 1913), οελ. 58 Ϊ Κ™ΖΖη^°· 

·Ε„, Β,(. , ■·>·>·" - 

- οίΤ Γκ -0,8Τ' ^ 8· Γ·"οβ- ** Α’ (Παρίσιοι, 1869), οελ. Π, 

σβλ. 411 '* ="*** * 13 X Α'^Π^ί”,, 1899) 

^.ηΖΊο. ^ΖΤ^Λξ1:: **■ ϊί*β1ί"ίΜ· ^ 1«»), 

ί 
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και των τάσεων τής γαλλικής πολιτικής καθορίζει, νομίζομεν, επαρκώς τάς 
άνάγκας, αϊ όποΐαι ύπηγόρευσαν τήν σΰναψιν τής συνθήκης ΰποτελείας του 
μαρκίωνος του Μομφερράτου προς τόν βασιλέα Φίλιππον. Τά ωφελήματα, 

τά οποία ό Θεόδωρος Παλαιολόγος τήτο δυνατόν νά αποκόμιση εκ τής ©υμ- 

μαγίας ταυτης, ή σαν πολλαπλά. Και πρώτον ή ετησία πρόσοδος των χιλίων 
φλωρινίων θά εφερεν άνακουφισιν εις τά οικονομικά του Μομφερράτου. 

Ό Νικηφόρος Γρηγοράς κατηγορεί τόν μαρκίωνα δτι «γάμων ένεκα καί 
δι’ αβουλίαν και ραθυμίαν κατάχρεως γεγονώς μετά τόν τής μητρός θάνατον 
επανήκε προς τόν πατέρα και βασιλέα παίδας καί γυναίκα εκεισε καταλιπων > ’ 

και μάς πληροφορεί δτι διά των βασιλικών χρημάτων ό Θεόδωρος κατώρ- 

θωσε νά απαλλαγή των χρεών2. “Ότι ό μαρκίων του Μομφερράτου είχε 
πολλάκις νά παλαίση προς οικονομικός δυσχερείας και δτι έπανειλημμένως 
ετυχε βοήθειας παρά του γέροντος Ανδρονίκου είναι έκτος πασης αμφιβολίας. 

Έν τοΰτοις ό Βυζαντινός ιστορικός, άγνοών τελείως τά πράγματα τής ιταλι¬ 

κής χερσονήσου, αποδίδει τάς δυσχερείας ταυτας εις τήν αβουλίαν και ραθυ¬ 

μίαν του βασιλόπαιδος. Ό γνωρίζων δμως τάς δυσχερείς περιστάσεις, ύπό 
τάς οποίας ό Παλαιολόγος εκλήθη νά άναλάβη τήν διοίκησιν τής μαρ- 

κιωνίας, θά εύρη περισσότερον βάσιμους τάς πληροφορίας μεταγενεστέρου 
εγγράφου άποδίδοντος τάς χρηματικός δυσκολίας τού Θεοδώρου εις τούς 

διηνεκείς πολέμους3. 
Περιστοιχιζόμενος υπό πολλών πολεμίων, ευρισκόμενος εις τό μέσον 

μιας ταραχώδους εστίας πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων, ήκιστα συμ¬ 

παθής εις τούς συγχρόνους λόγφ τής ξενικής καταγωγής, ό Έλλην μαρκίων 
διά μιας πολιτικής, ήτις έκ πρώτης ό'ψεως θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς 
άλ?;οπρόσαλλος, προσεπάθησε καθ5 δλον τόν βίον αυτού νά περισώση τήν 
μητρικήν κληρονομιάν. Διά τής γαλλικής συμμαχίας έπίστευσεν δτι θά επε- 

τύγχανε τήν έδραίωσιν τής δυναστείας του !ν τφ μέσφ τής διηρημένης και 
εμπολέμου χερσονήσου, περί τής οποίας δ Δάντης ολίγα έτη ενωρίτερον 
έ'λεγεν εν τη προς τήν Ιταλίαν παθητική του αποστροφή (Ρατ^αΙοπο, 

VI, 82 - 87)*: 

1 Γρηγοράς, τόμ. Α', σελ. 396. 

5 Αυτόθι. 
3 « Οιηι 1>οιιε ηΐθΐηοπβ ς|ΐιοιι<3&πι άοαιίηιΐδ Τΐιβοάοπίδ, ωαίΌΐιίο Μοιιΐΐδίεπ&β, ά 

πηιΙΗβ ηια^ηαίΐΐηΐδ ορρπηιβΓβΐιΐΓ βί ρτο άβϊβηδίοηε ρ&ίΓΪβ εΐ πι&ΓοΙιϊοη&ίιΐδ Ιοοϊιΐδ 

ΐιπρΪ£;ηοΓ3δ5εί: εί ο61ΐ§;385εΙ: ιηιιΐία 1οθ3. εί 0351Γ& άΐοίΐ ιιΐ3Γθ1ιΐοπ3ίιΐ5... » Α. Βοζζο1&, 

Αρριιπίϊ δα11ι νΐιβ. εοοιιοηιΐο&, δηΐΐε εΐ&δδί Βοοί^ΐί ε εια11’οΓ<ϋπ3ηιβπίο αηιηιίηίβίΤΕΐΰνο 

όεΐ ΜοηίεΓΜίο ηοΐ βεε. ΧΓν β XV. Βοΐΐεΐίηο βΙοπαο-ΒΐύΙϊο^Γ&ίίεο δΐιΒ&Ιρϊηο, τόμ. 25 

(1923). σελ. 245, σημ. 1. 
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Εά οτα ίη ίε ηοη εΐαηηο εεηζα £ΐιεττα 
^ νινί Ιιιοι; ε Ι’ηιι ε ΓαΙέτο $ί τοάε 
άι (]ηβι εΐίβ ηη ηιπτο εά ηηα /οΞχα εετνα. 

Οεεεα, ιιηεετα, ίηίοηιο ιίαΙΙε ρνοάε 
Λ· Ιιιε υιαη'ηε ; ε ροί Η χηαηία ίη εεηο; 
56 αίειιηα ρατίε ίη ίε ^ ραεβ 

ΔΙΟΝ. Α. 2ΑΚΥΘΗΝ02 

τον παρελθόντα Φεβρουάριον (ΙθδδΓέπεοχεζδΖΓ β"°'' 1934' ’Εν Ι“««1ί, 
παλατάς μαρχτωνίας τ0δ Μομφερράτου τό οΪΧ μΓί Ζ κ"«ι“"βων πόλε“” 'ή? 

τού Τουρίνου, επί της οάη^οΖκ’Ζ°Τ ’ °* »ι“ί« 
πολιν προς τό Μιλάνον. Τό Οαδ&ΐβ άοιθυ*Μ τγο^' δε°υσης την τελευταιαν ταύτην 

7 ^ *“■' 
τέραν θεσιν κατέχει τό περικαλλέο ωοούη,ηΐ τΓ \ Ε Των ίδκχι- 

τό Οοιη&ηάο άί ΠίείΓείίο ιπίΙίίαι-6 <31 Μοηί6ΓΓ&ίο Ύπεαο,0))°ς’ °τεγ(ίζεχ:αι σ%ερον 
σκομεν τό οίκόσημον τών Παλαιολόγων μετά τον δ^εΤί^ ^ κυ®ια- εισόδου ευρί- 

λογφ του στρατιωτικού χαρακτήρος τοΟ φρουρίου ίέν β&Τ^’ 0πθίθυ “Ιυχ*«’ 
Κύριον μέλη μα του γράφοντος ύπΰο^Ρ ,.Α ’ ο ' ^ ^ επετράπη η φωτογράφησή. 

τών Παλαιολόγων. Οί πρώτοι απόγονοι τοϋ Θεοδώ'ο^δ^’ ^ εσφζ°ντ0 άκό^ οί τάφοι 
Ίωάννου - Ιακώβου (1418 -1445) αέν™ τίΊ Λ - * δεν ετώφησαν εν °35&1β. Άπό τοΰ 

έθάπτοντο έν τη έκκλησή του Αγίου Φραγκικοί ΤαΤτυ^ θί ν8*ρο1,τών πριγκίπων 
φεισης, 0 βασ.λεύς Κάρολος Άλβέοτοε „ΙΡνΛ,η * του χρονου καταστρα- 

εκκλησίρ τοΰ 'Αγίου Δομίνικου (3 Ιουνίου 1835) Ή έπ^ ^ ΠαλαιολόΥων εν τη 
επιγραφή λέγει, πλήν άλλων, και τόέξής· /ΐ^χ Γ^πΐ \\ευκαιΡ1(? ταύΗ1 έντοιχισθεΐσα 

5. Ρταηοΐδώ πβάο οδ νβ^ΐα^,η ^ β Ρ*Η» υαουυιηοηίίδ 

*,ηβ Ρ«™°° "«Φ* ΐαεδίί ΐπίβιτί ηο γο^^οΓοηΓ^ ίΠΐαηΙη111 
ροδί ηιοΓίεηι άββδδβί». Περιγοαωΰν τών ν*νΛ ' “ ^«ρι ιυ5<;ϋ5 1101103 εηΐίυε 

αλλα πενιχρόν βιβλίον τοΰ δπηοϊο Οβηηο δίοτ/'Γ^ ε°ρτών παρέ^ει το κατά τά 
^ είίτρσ Ραΐβοίο^, ς35&1β) 1835 1 °Γ110 41 Μ3Γθ1ΐβ3ί ^ ΜοηΙβταίο 

ταίων ^11“;::;^; %μΖ7άΤίΛΤΜαί ^ ^ 
μαρτυρεί καί ή παρά τήν κυρίαν « „1ν ^ Ζ' (1494 -1518), τφ 1506, ά5 

« Ρ1ο1ε <ϊ- «τοα οα” ν3ί*Γ ~μ? “ΙΥβαφ’ί: ,νο1ί 
Μουίίε Ροττεά ;Π3, πνονοΜοσεε Ζ,ίΓΓΓβυοΓν °υ1· “““““ί"* 
0‘νο ϋοηιιηιοο Ρτοοαίοτί ΡτβάίΜίοτπηι ίπετίίυίοπ ίοόϊΤ19”! &3ίΓα“ ρι? ^επίίιιιιι 

Βοητίαοίί «* Μ&ηβ β. οόεοίνίί ω. . νίτ§ίηί8 ροτίυ Μη νΤ ,Ο0,ϊ ^ ΤΠ “««“ο 

! Γουλιέλμο, (1401 - ια*3)., Βονιφάτιος (14^ . 

Ερείπια τής έν Άποικίοις μονής τής Αγίας Μαρίνης. 

Η ΕΝ ΑΠΟΙΚΙΟΙΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 

Ή εν ’Άνδρφ γυναικεία μονή τής 'Αγίας Μαρίνης κεΤται μεσημβρινοα- 

νατολικώς τοΰ χωρίου Άποίκια και είς μικράν από τούτου άπόστασιν, παρά 
τήν -θέσιν Λίτρες. Εινε μέγα οικοδόμημα, περί βαλλόμενο ν υπό υψηλότατων 
τειχών. Δεν εινε πολύς καιρός πού ύπήρχον εις τήν μονήν πλειστα οσακελλία, 

δυνάμενα νά περιλάβωσιν ύπερεκατόν κα?.ογραίας. Σήμερον και ό μέχρις 
εσχάτων σφζόμενος ακέραιος τής μονής βυξαντιακοΰ ρυθμού ναός καταρρέει 

και ούτος είς ερείπια. 

Έν τω περιβόλφ τής μονής ρέει πηγή άφθονου διαυγούς και ψυχρό¬ 

τατου ΰδατος, παρεμφερούς προς τό τής Σαρίζης τών 5Αποικίων. Άνωθεν δέ 
τής μεγάλης τής εισόδου πύλης καί επί τών τειχών προβάλλουσι κατ’ αποστά¬ 

σεις άμυντικαί παρακυπτικαί κόγχαι, πού εκράτουν κατά τούς δύσκολους και¬ 

ρούς μακράν τού κοινοβίου πάντα κακόγνωμον επισκέπτην. 

Πότε ακριβώς άνηγέρθη ή μονή δεν εινε γνωστόν. Κατά τάς σφζομένας 

εγγράφους μαρτυρίας δεν φαίνεται άρχαιοτέρα τού ΙΖ' αίώνος. Άλλ3 ύπήρ- 

χεν είς τήν θέσιν αυτής παλαιότερος ναός, είς τήν περιοχήν τού οποίου άνη¬ 

γέρθη ή μονή, οίκοδομηθέντος καί τού νεωτέρου ναού. 
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Ε\- τφ Ίερφ Κώδικι της Όρθοδόξου Εκκλησίας "Ανδρου καί 2ΰρα^ 

ψ\ 9*’ ^ρ<^ιζ διαΦ°9«ζ μεταξύ «τού άρχοντας Μιχαλάκη Καίρη» 
κα^ του υιού αυτού Δημητρίου ώς προς τά κινητά καί ακίνητα πράγματα 
του μοναστηριού της 'Αγίας Μαρίνης. Ή πράξις φέρει χρονολογίαν αψπα', 

Ιανουάριου »β , εινε δέ αρχιερατική, αλλ' <5 άρχιερεύς δέν κατονομάζεται- 

εκ της χρονολογίας όμως κρίνομεν δτι οΰτος ήτο δ αρχιεπίσκοπος Διονύσιος 
Καιρης ο Β , οστις ήκμασεν από τοΰ 1775 - 1799 ». Φέρονται δ’ Ιν τή πράξει 
και αι εξής υπογραφαί, αϊτινες δμως δέν είνε ιδιόχειροι: 

Σταμαζέλος Μπίοζης, Μιχόΐης Λορένζξον Καίρη;, Αημήτριος Καμπάνης, 

Νικόλαό; Κοτακης, Αυγουστίνος Δαπύνζες, Νικόλαος Μπίοζης, Αλέξανδρος 
Καμπανης , Φραντξέοκος Νζελλαγραμμάτικας, Αντώνιος Σπνρίδος, Αντώνιος 

Περακης Καμπάνης, Πέτρος Καίρη;, Γεώργιος Καμπανάκης, Μιχά- 

Τ Μ™τ?' Καμπάνης, Νικόλαος Καμπάνης, Αντώνιος Καμπάνης, 
Δημηιρ. Καμπάνης, Γιαννάκης Ντελλαγραμμάτικας. 

. 5ρ“τ έπ,ισΙολίΙν δ’ έκ 2ιίρου τού πρφην Μυρρίνης Σωφρονίου Μπίστη 
του Ρεματουση, τοποτηρητοΰ Σάρας κατόπιν δέ καί επισκόπου "Ανδρου 
οιατεΑεσαντοςπρος τον μητροπολίτην "Ανδρου καί Σάρας Διονύσιον τον 
Καρκοικην^ευρεβη εν Συρφ τον Απρίλιον τοϋ 1827 3 πυθμήν αργυρού ιερού 
ποτηριού, οπερ κατά τήν επ’ αυτού εγχάρακτον επιγραφήν άφιερώθη Ιν ετει 
1723 εις το μοναστηριού τής Άγιας Μαρίνης τής Άνδρου υπό Σκαρλά¬ 

του, Ταρσιτζας, Παύλου καί Ευφροσύνης. Έν δέ τώ εν τέλει τής 
μετά χειρας πραγματείας έκδιδομένφ οιγιλλίφ τοϋ «οιδίμου' οικουμενικού 
πατριαρχου Γρηγορίου τοϋ Ε' άναφέρεται «τητόριοοα» τού μοναστηριού 
η μονάχη Λεοντία. ^ 

Η μονή είχε τιμηθή διά τού πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού άξιώ- 

ματος και προνομίου, αί δέ μονάζουοαι καλογραϊαι διητώντο Ιν αυτή κοινο- 

βιακως. Αλλ η τάξις αυτή δέν Ιτηρήθη μέχρι τέλους, διότι αί μοναχαί προϊ¬ 

όντος του χρονου ηρχιοαν νά άθετώοι καί παραβαίνωοι τά αρχαία αυστηρά 
εΐΐιμα του μοναστηριού των. Τούτου ένεκα ό οικουμενικός πατριάρχης Καλ¬ 

λίνικος^ Ε χαριν της θεοφιλούς διοικήσεως τής μονής καί άμεσωτέρας 
επ αυτής εποπτειας υπεταξε ταύτην τφ 1804 υπό τόν αρχιεπίσκοπον Άνδρου 

- \Δ· ?·, Πασχάλη Αναγραφή χρονολογική ιών άπό Χρα,τού άρχιερευοάναον ίν 
τη νησφ Ανδρφ και ειδήσεις ιστορικοί περί αυτών, έν περιοδ. «Θεολογίφ», τ. Ε' (1927) 

σ.13-18, καιενιδιαιχερφτευχε.. Ό Κώδ.ξ τής Όρδοδόξου Εκκλησίας "Ανδρου καί 
-,υρας αποκειται εν τώ τμηματ, τ»ν χειρογράφων τής έν 'Αθήναις Έβνεκής Βιβλιοβΰ 
κης, εκδοθεις ύπό Ν Α. Βέη έν .Βυζαντινοίς Χρον.κοϊς, Πε!ρουπόλεωΓλ 19ΐΓ " 

· π πο.οχαλη, Ολιγαι σελίδες έκ τής εκκλησιαστικής ιστορίας "Ανδρου καί 

άρίΓΓ"0 ΙΟν ν!ΚΒ 6λβυ9ε(,ί“ς “β4” ά7ώνα, έφημ. .Κυκλαδικόν Βήμα», ϋτ. Α (1925), 

* Ή επιστολή τοΰ Σωφρονίου φέρει χρονολογίαν 12 Απριλίου 1827. ( 

'Η’έν Άποικιοις τής "Ανδρου γυναικεία μονή τής Άγιας Μαρίνης. 3ί 

Παγκράτιον. ένταλθέντα ν’ άποκαταστήση εκ νέου είς χήν μονήν ιό άρχαϊον 
κοινόβιον και τήν παλαιάν αυτού τάξιν. 

Φαίνεται όμως δτι τό μέτρον ολίγον συνετέλεσεν εις τήν βελτίωσιν των 
τής μονής, διότι μετά δεκαπενταετίαν ό πατριάρχης Γρηγόριος δ Ε' στιγμα¬ 

τίζει δριμΰτατα διά σιγιλλιώδους αυτού γράμματος τήν εκλυσιν, εις ήν περιέ- 

στη ή μονή, εις τήν οποίαν αντί τής πρότερον κοινοβιακής αρμονίας καί 
τάξεως «άντεισήχθη ή ιδιορρυθμία, ή άσχημοσύνη, ή κατάχρησις τού μονα¬ 

δικού πολιτεύματος καί άλλαι μυρίαι άταξίαι». 

Είς τήν μονήν διητώντο άλλοτε πάμπολλαι καλογραϊαι. Ώς εϊδομεν, τά 
κελλία της ήδΰναντο νά περιλάβιοσιν υπέρ τάς εκατόν. Έν εγγράφω τού 
έτους 1811 φέρονται αί υπογραφαί ένδεκα εξ αυτών, των εγγραμμάτων 
εννοείται. Σημειωτέον δτι τά γυναικεία μοναστήρια ήσαν έν νΑνδρφ όχι 
ολίγα. Ηΰξανεν Ιδίως τόν αριθμόν των έν ’Άνδρφ καλογραιών ή παρά ταΐς 
άρχοντικαϊς τής νήσου οίκογενείαις έκπαλαι κρατούσα συνήθεια νά ύπαν- 

δρεΰωσι μόνον τήν πρωτότοκον θυγατέρα, τάς δέ λοιπάς νά άφίνωσιν αγά¬ 

μους. "Οσαι έκ τούτων δέν έμενον είς τόν πατρικόν οίκον, έγίνοντο μοναχαί, 
άποφέρουσαι ώς αφιέρωμα είς τήν μονήν τής μετανοίας?των καί μικρόν τι 
κτήμα, αμπελώνα ή αγρόν. Τούτ5 αυτό συνέβαινε καί εις τούς ά'ρρενας, νυμ- 

φευομένου καί έκ τούταϊν μόνον τού πρωτοτόκου 1. Ούτως ό αριθμός τών έν 
’Άνδρφ μοναχών άμφοτέρων τών φύλων ήτο σημαντικός. Κατ’επίσημον 
έκθεσιν εύρίσκοντο έν *'Ανδρφ τφ 1833 έως 600 μοναχοί. ’Αλλ’ ό αριθμός 
ούτος, τόν όποιον ό Μάουρερ αποδέχεται ώς πραγματικόν, είνε άναμφιβόλως 

υπερβολικός 
Διελύθη δ" ή μονή τής 'Αγίας Μαρίνης εν έτει 1834 διά διατάγματος τής 

επί ’Όθωνος άντιβασιλείας, κοινοποιηθέντος τήν 25 Φεβρουάριου (9 Μαρ¬ 

τίου) δ. Διά τού διατάγματος τούτου διελύθησαν έν Έλλάδι περί τά 412 

άνδρφα μοναστήρια καί περί τά 16 γυναικεία, οί δέ ενασκούμενοι μοναχοί 
καί μοναχαί διεσκορπίσθησαν έξοικισθέντες άπαντες τη δε κάκεΐσε άνευ ούδε- 

μιάς προστασίας καί μερίμνης περί αυτών 4. 

1 Πρβλ. Δ. Π. Πασχάλη, Νεόφυτος Καμπάνης, επίσκοπος Ίεραπόλεως (ΐ 1848), 

έν περιοδ. «Θεολογίφ, τ. Γ' (1925 σ. 3 - 6), και έν ίδιαιτέρφ τεύχει. 

2 Ο. Σι. νοη Μ 3. α γ ε γ, Ό&δ ξπβοΐιίδοΐιβ νοίΐτ, τ. 1-3, ΗβΐάβΠθβτ^, 1836. — Κ. 

Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, Τά Σφζόμενα Εκκλησιαστικά Συγγράμματα, 

τ. Β', σ. 136, 143, 159 καί τ. Γ', σ. 110, 125, 165 - 6 καί 280 κ.έ. 

3 Βλ. τό διάταγμα έν «Έφημ. Κυβερνήσεως», έτ. 1834, άρ. 15, σελ. 123. — Θ. Π. 

Δηλιγιάννη καί Γ. Ζηνοποΰλου, Ελληνική Νομοθεσία, τ. σ. 112 κ.έ.—Α. Ζ. 

Μάμουκα, Μοναστηριακά, σ. 122 κ.έ. — Κ. Οικονόμου τοϋ έξ Οικονόμων 

Ένθ’ άν.. τ. Β', σ. 256 - 260. —Μελετίου Σακελλαροπούλου (είτα μητροπολίτου 

Μεσσηνίας), Εκκλησιαστικόν Δίκαιον τής Ανατολικής “Ορθοδόξου Εκκλησίας, έν ΆΘή- 

ναις 1898, σ. 317 - 9. 

* Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, Τά Σφζόμενα Εκκλησιαστικά Συγ- 
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, ^ διάλυσις των μοναστηριού παρήγαγε καθ' δλην την Ελλάδα βαθεϊαν 
αγαλ ακτησιν και θλιψιν ί. «Οί αναθεματισμένοι πολιτικοί μας, γράφει 6 στρα¬ 

τηγός Μακρυγιάννης, καί οί διεφθαρμένοι αρχιερείς κι5 ό τουρκοπιασμένος 
ωνσταντινουπολίτης Κωστάκης Σχινάς 2 συνεφώνησαν μέ τούς Μπαυαρέζους 

και χάλασαν καί ρήμαξαν δλους τούς ναούς των μοναστηρίων» 3 Ό δέ Τερ- 

τσετης γράφει: «Έρωτήσατε τα δημοπρατήρια των επαρχιών.... Τά άνπ- 

κείμενα της λατρείας ζώντων καί αποθαμένων χριστιανών επωλήθησαν ώς 

.αφυρα πολέμου... Θεία εικονίσματα!, τί χειρότερον ήθέλατε πάθει, άν σας 
αιχμαλώτιζε πειρατής Αφρικανός τής Μεσογείου;»* Πράγματι δέ τά σκεύη 
και κειμήλια των διαλυθέντων τούτων μοναστηρίων έποίλησεν ή έπϊ ’Όθωνος 
αντιβασιλεια δια κοινής δημοπρασίας. Τήν βεβήλωσιν δέ ταύτην τών ίερών 
κειμήλιων στηλιτευων και 0 ποιητής Παναγιώτης Σούτσος έγραφε σύν άλλοις : 

<ο βιαιοτης ασεβής, (ο ιεροσυλία 

γνμνώθηααν οι νάρθηκες, οΐ βόλοι, τά κελλία 

και εις τής μεταλήψεοος τήν αργνράν φιάλην 

μέθα ό κλέπτης έφορος μ9 αναίδειαν μεγόλην λ 

Ιων δ.αλυθε.σων δέ τοΰιων μονών αϊ καλογραία. έξεδιώχθησαν ιών 
μοναστηρίων των μονοχίτωνες καί πανάπορο., μετάξι, τών όποίων καί πολ- 

α. υπεργηροι ενιαι δέ και ανάπηρο.. Καί «ί μέν έπανήλθον πρός τούςσυγ- 

1- ^ία ««αιτοΰσαι η εις τήν χεφωναξίαν !π.δο- 
θετσατ α. «υνάμενα.· είς δε τήν "Ανδρον «ί τής Αγία; Μαρίνης έ'με.ναν επί 

^Τχο^λ: 267^^ \513'4: Πββλ· Α· Ζ· Μάμοοχα, Μοναστηριακά, 
~ . στομου Α. Παπαδοπούλου (νΰν αρχιεπισκόπου Αθηνών) Ίστο· 

Γ "Κ Εκκλησίας της Ελλάδος, τ. Α', σ. 133 κ.ε. (Βλ. και Κ. X ΔυοβοΓίώ τΓν 
εν περιοδ. « Ιερός σύνδεσμος,, τ. ΙΒ' (ξτ. 1908) άριθ. 81 καί 85 η ? 

ετε. 14δ30ά)ώ°υ Με!δ^σώνο5 ^ορία τής Ελλάδος άπό τής ίν 
τει 14ο3 αλωσεως της Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων ιιένοι τών ««*» ά - 

£7™ " ”!* * 6ί9έλλ,|ν· ■“«■«· ’^ον 2 ΒλάΖ-Γ κΠ· μου, Ια Ελληνικά, τ. Β, σ. 1027. ^ 

σωστικών1"™1· ^ * έλέϊ»ντο τότε οί υπουργοί, Μ τ&ν Έχκλψ 

Τ“χβή,,εων ^ *'ΑβΊ*™·> άβί* 268 κ« 
ΖόΖ, π Ιη1 “? 2 ““β11,0” 1843 “»'»· 11.300 ίγκάκλιον τής Ίεοάς 

Η Τ<"^ ^ ***»*«“" μητροπολίτας καί επισκόπους Ιί ίεροί ναο 
ων διαλυθέντων μοναστηρ.ων κατήντησαν σωρός έρειπίων καί πετοών, τών όποιων Α 

υλη διαρπαξεται υπο τοΰ πρώτου τυνόντΑΛ ρι ' ," οποίων η 

Χαί όδηνίαι τής Ίεράς ΣυνΧυ τής ωησ,^',ή ΖΤ,ΤΓΤ' 
Έν Άθήναις 1854, σ. 141 - 2. 15 της Ελλάδος απο του έτους 1834-1854, 

ί 
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πολύ θυραυλούσαι. παρά τήν ίδιαν μονήν, προτιμώσαι «παραρριπτεισθαι έν 
τώ οΐκφ τού Θεού». Μία δέ τις τούτων, τόνομα ’ίαήλ, σεμνοτάτη καί θάρ- 

ρουο εμπλεως, ώς άλλη ανδρική τις =Ιουδήθ, παραστάσα πρός τον Κορινθίας 
Κύριλλον, Πρόεδρον τής Ίεράς Συνόδου, έκλαιε ζητούσα παραμυθίαν καί 
θρηνούσα τήν συμφοράν. Επειδή δέ θυμωθείς ό Άρχιερεύς είπε πρός αυτήν, 

«ύπαγε, ύπανδρεύσου· τούτο συγχωρεΐται καί είς μοναχάς καί 
είς μοναχούς», φρίξασα ή παρθένος, «Σέ λοιπόν, ειπεν, Άρχιερεύ 
τού Θεού, εκλέγω νυμφίον όσιον καί καλόν!» καί προτείνει προσ- 

ελθούσα ιήν δεξιάν αίσχυνθείς δ’ ό γέρων ιεράρχης ίδνώθη, και συγκαλύ- 

■ψας τό πρόσωπον έκλαιε πικρώς' ή δ3 φχετο φεύγουσα καί θεοκλυτούσα λ 
Καί αναφοράς δέ πρός τήν Σύνοδον επανειλημμένος άπηΰθυναν αί εν 

Αγία Μαρίνη μονάζουσαι, άποκλαιόμεναι διά τον διωγμόν, άνέφερον δέ περί 
τούτου καί τών Άνδράον συχνοί, διό καί ή Σύνοδος καί εξ άλλων γεγονότων 
αφορμήν λαβούσα έγνωμοδότησε τήν 29 Νοεμβρίου 1834 πρός τήν επί τών 
Εκκλησιαστικών Γραμματείαν, ΐνα τό μοναστήριον τής Άγιας Μαρίνης δια- 

τηρηθή προσωρινώς. 

Άλλ’ ή Γραμματεία ήρνεΧτο μετ' επιμονής ν’ άποδεχθή τήν πρότασιν, 

προβάλλουσα καί άλλους γενικωτέρους λόγους καί δή τήν άποφασισθεΐσαν 
ήδη κατάργησιν πάντων τών κατά τήν ελληνικήν επικράτειαν γυναικείων 
μοναστηρίων, τούθ’ δπερ καί έξετελέσθη κατά πρότασιν αυτής τής Συνόδου, 

ήτις, γνωμοδοτούσα πάλιν, έγραφεν ή Γραμματεία, νά διατηρηθή προσωρι- 
νώς τό κατά τήν Άνδρον γυναικεΐον μοναστήριον, περιέπιπτεν είς άντίφασιν. 

Ή Σύνοδος άπήντησε πρός ταύτα μετ’ εμμονής πρός τάς αντιλήψεις 
της, ύπομιμνήσκουσα τήν διόρΟωσιν τών κακώς προγεγενημενών και έπιμέ- 

νουσα είς τό δίκαιον τού αιτήματος. «"Οσον, έλεγεν, δρθώς καί σπουδαίως 
καί άν εσκέφθη ή προλαβούσα Σύνοδος περί τής καταργήσεως τών γυναι¬ 

κείων μοναστηρίοον, δέν ήμπόρει νά προιδη τάς εκ τούτου προκυψάσας 
δυσκολίας, καί τούτο συμβαίνει είς τά άνθροιπινα πράγματα. Ή πείρα έδί- 

δαξε καί τινας μεταρρυθμίσεις είς ταύτην τήν γνώμην, αϊτινες χωρίς νά άνα- 

τρεπωσιν έκ Θεμελίων εκείνην συμβιβάζουσι τό πράγμα πρός τό φιλανθρω- 

πότερον. "ΟΟεν καί δέν νομίζει ή Σύνοδος έαυτήν επιλήψιμον ή άντιφάσκου- 

σαν, διότι διδασκόμενη διορθώνει τό μή καλώς έχον. Συνεχώρησεν δθεν τάς 
έν τή μονή τής Άνδρου ύπεργήρους και ασθενείς μοναχάς νά τελειώσωσιν 
έν αυτή καί τάς λοιπάς τής ζωής των ημέρας, χωρίς νά λάβη περί αυτών 
καμμίαν φροντίδα ή Κυβέρνησις, ήτις ήδύνατο νά διατάξη περί τών κτημά¬ 

των των δ,τι ήθελεν εγκρίνει. Άλλ3 ίσως εΐποι τις, δ,τι συγχωρει καί σήμερον 
ή Σύνοδος θέλει άναγκασθή αύριον καί είς άλλας μονάς, καί μάλιστα έπί 

1 Κ. Οικονόμου τοΰ εξ Οικονομούν, ΤάΣοίζόμενα “Εκκλησιαστικά Συγγράμ¬ 

ματα, τ. Β’, σ. 265. 

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαλν, 6τος ΙΑ'. 3 



Βί 
Δημητρίου Π. Πασχάλη 

καί δΰ)ην ^ ^ Σύνο^ος ελπίζει δη δεν θέλει εύρεθή 
ποάΕει ί' Φ Ραν'εΐ? 101αυΠ'ν «ν«ν«ιΐν- άλλ’ έάν αυμβτ, χαί τούτο, θέλει 

“°?Ε\Ιπι^ ή άνοδος * δ,π δγνωμοδότ,,σβν, 
' - ^ε^ει εΧει ενδιάθετον εις τοϋτο καί την Α. Μ. κτλ.». 

,.ν αυτα απήντησεν ή Σύνοδος κατά την 19 Φεβρουάριου 1836. Καί ή 
μεν Γραμματεία εσιώπησεν. Άλλ’ ή Σύνοδος καί έν τοις εφεξής έ'τεσι (1838 

Μαρτίου !5 καί 1839 Ιουνίου 28, δέν έπαυσεν έξαιτουμένη φ διατη^μην 

Η ΛνδΓ, ερδς ■«"*■ Κ«1 «βιν δ-η ΓραμμΙβΙ σών ΐΓ 

ρ ανΐΐΐ1 'γεραΡ“! ί5 'Αγί“ς Μαρίν,,? ηολλψ παρηγ0- 
ριαν της φο,νεισης συνοδικής προστασίας λαβοίσαι, ίπΐ πολΰν μετέπειτα 
χρονον παρεμενον συνηγμέναι εντός τοϋ μοναστηριού, ζώσαι δσίως καί τοε 
φομεναι άπά τε των εργόχειρων αΰτών καί τής παραμοθίας των συμπατριω 
υων. Τα δε κτήματα τής μονής, Ικ τόδν όποιων τά πλείστα πα'λιν τινΓΧ 

μοναστριων όφ.ερωσαν επί τφ δρΦ νά ώσι ταΰτα άναπαλλοτρίω Γ σ ”ί 

™'ΖΖτφ μεΓ“ξυ Ι0ιίΓφ ή Κυβέ9νησ,ς'ίίΐ1? *αί έπώλ"°- * «ω 

Τα κειμήλια εν τοιίτοις καί σκεύη τού μοναστηριού τής “Αγίας Μαοίνσς 
εν εδημοπρατηθησαν άς τα των άλλων μονών μετά τήν δίάλυσίν των δΓτ! 

λ!ν9“ω; διεκ,1<?υξαν άνευ περιφράσεων, καθώς καί οί κάτοικοι 4ποι 

*£· °ΐ1 ,*6™ ;ά βί«ν κατά πάσης τοιαΰτης Γοπε^ς ί' 

κ^ΓραΓ^Ι^δ'"Α™ν οικογενειών αυτών των ιδίων 

τούτων ή το καί ή Μ 4™ *£. *" ™ Μετα|ύ 

Σναματίου Ψάλτη, ήτις μάλιστα τήν 14 £ 

διαλυσιν μοναστηριού τό εις Πίσω Μεριά τού Κορθίου κατά 4 Αί 

τ4δ' ιωϊΐα’·“^μ“ Π,? -π° Τ', ίίρθν ν“ ν^ειαι τοΰτο αυτί) Ινόσω 4 

έκ Μεσαριάς ™5 

Ζ;Χδ70ν της ΝΐΧ0λα°ν Λ· ™ -τά τή71ιν ΛοΓ4π5 

ρ-ΙΛϊίϊϊΚΐ ’··« 
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καλογραιών αί έναπομείνασαι όλίγισται έξενίζοντο ύπέργηροι εις τήν εν Άποι- 

κίοις οικίαν Δελλαγραμμάτικα, μεθ’ οΰ έσυγγένευον. 

Τότε ή Κυβέρνησις επώλησε καί τάς περί τήν μονήν γαίας, αΐτινες 
ε1χον άφεθή κατ’ εύσπλαγχνίαν διά τά απολύτως αναγκαία είς τάς μοναχάς. 

Ό επίσκοπος "Ανδρου καί Κέας Μητροφάνης, ερημωθέντος ήδη τέλεον του 
μοναστηριού, ένήργησε νά παραχωρηθώσιν αί ίεραί εικόνες τής μονής, τά 
άαφια, οί πολυέλεοι, οί δρειχάλκινοι μεγάλοι λαμπαδοστάται, τά στασίδια καί 
λοιπά σκευή, εν οίς καί ικανά αργυρά κανδήλια είς τον εν τή πόλει Άνδρου 
τότε νεόδμητον ένοριακόν ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, οστις εΐχεν άνε- 

γερθή επί τής θέσεως άλλου παλαιοτέρου μικρού ναοί;. Πολλαί των εικό¬ 

νων ή σαν άργυρήλατοι τορευταί. Τότε [μετεφέρθη είς τον ίδιον ναόν καί τό 
τέμπλον τής Αγίας Μαρίνης, δπερ ήτο ξυλόγλυπτον ευτέχνως είργασμένον. 

Καί άντέστησαν μέν επιμόνως καί επί μακρόν οί κάτοικοι των Αποικιών, 

άλλ’ ουδέν κατώρθωσαν. Ή μεταφορά έγένετο έν τελεί υπό των κατοίκων τής 
πόλεως, άθρόως συρρευσάντων είς τήν άπογυμνωθεΐσαν μονήν, καί τινων 

6έ καί ένόπλως. Ήπειλήθη μάλιστα νά επέλθη αιματηρά σΰρραξις. Τό τέμ¬ 

πλον τούτο ευρίσκεται ήδη είς τον έν Λιβαδίοις ναόν του Άγιου Κωνσταντί¬ 

νου, ήκρωτηριασμένον όμως καί πολλάς κακώσεις ύποστάν' έκ τής αβελτηρίας 

αφιλόκαλων έπιτρόπων. 

Είς τό ύπέρθυρον του ναού τής Άγιας Μαρίνης σφζεται επιγραφή, εξ 
ής δηλοΰται δτι ό ναός άνεκαινίσθη κατά τό έτος 1798. Ή επιγραφή, διά 
κεφαλαιωδών γραμμάτων κεχαραγμένη, έχει κατά κοινήν μεταγραφήν <δδε: 

’ Ανεκαινίοθη 6 ναός ο νιος ίτΐ όνόματι τής αγίας ενδόξου μεγάλο μάρτνρος 

Μαρίνης διά συνδρομής και εξόδων τον πανοσιωτάτου έν ίερομονάχοις κυρίου 

κυρ Σωφρονίου Πελοποννησίου έν τώ ίδίω καιρω τής όσιωχάτης καθηγούμε¬ 

νης κυρίας "Αγάθης μοναχής του αυτόν μοναστηριού. 1798, Αί άρτιου 1 λ 
Ύπεράνα) τής πύλης τής μονής υπάρχει ή χρονολογία 1820. Εύρηκα 

δ’ είς τήν μονήν καί άλλη εκκλησία επ’ όνόματι επίσης τής Αγίας Μαρίνης, 

άλλα μικρά αυτή καί παλαιά. ΕΙνε ή πρώτη κτισθεΐσα έν τή μονή. 

Κατά τήν είς τήν μονήν τής Αγίας Μαρίνης έπίσκεψιν ημών, προ 
τριακονταετίας καί πλέον, ευρομεν άπερριμμένα έν τινι γωνία του ναού χαρ- 

τφά τινα σπαράγματα, άνήκοντα προδήλως είς τον παλαιόν κώδικα του 

μοναστηριού. Έκ τούτων άποσπώμεν τά εξής σημειώματα: 

1771: άφιερόνι ή κερά ’Όρσα του Νέρη τό χοράφι όπου είναι κοντά 

μέ του Τζιότη νά μνιμονέβετε αυτή καί ή κόρη της. 

1771: φευρουαρίου: 15: ιδού όπου φανερόνει ή έν μοναχαις κυρία 
Μαρκιανή τό άφιέρωμα όπου άφηερόνει είς τό μοναστήριον τής άγιας μεγα- 

1 ΙΙαρελείφθησσ,ν αί άνορθογραψίαι. ών βρίθει ή επιγραφή. 
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*ΤΖ “ΪΓΪ, ” -» » - " ■* *.. -ΜΜ, 
177ο “ Τ ™ ;?«νμαΓα Γής μηΓρός της. 

Μησια'. ' “φίερ°νΐ 11 Φ<?οσίνΊ ™ χοράφι σΓοϋ λουπα'χου (;) στίν παλαιηχιά 

^ΙΤβΐ'-1 <5™ί^α'ΙΙα X ΣοΎς Ιον πα,α° (*Ιλ° νά μνημονέψετε σιίν παρησία 

* * ή γ,!νί Ι0υ =Α°^“ * ^· 

«4 ΜΚ ? Φλω6'ζθ παπ“ 'ΑνΧ6νΐ ΦραΐζέΓη ™ — ίίνβ κοντά 

■ 785: 4ζ:ζι::'ΖθΖΓΓρη μεσα ™ σαχ^· 
οη ροοδ,ά να ννε τον μοναοτ,ρίον να £%£ ΖΓ ~ ^ ^ 

Μαρίνας τά Γράγματα ΓοΠ'χΓ στΤ Πη'τροφΤΤ' ^ ^ “^«5 
αφιερομενα νά μνημονέβεται αυτή χαί ΙίνΖ/' του μοναστηριού 
έγράφθη στον πάρουν κόνδηκα. ’ Ά Τηζ πανΓα Χαι ε’ι* ένδειξήν 

1789: ελάβαμε από τον παπά νι.η Λι,ρ.Λ,' 

”Τ^Ι.. ΧΖ&Ζ—θ' “ >«· -Η 
ετη στους 179ι: ϊο,,λίο,,: 12; Ιλάβαμεν πάλ.ν δεύτερον νρ· 100. 

Άνατολία ά,6 την οημε ον α“ Γ ά,)>1ερώνει ’> *νωβ*ν 

-^ ^ 
ΠΚ άφιερώνει «κόμη τρείς λεμον,ές ποϊ β> μέσαΤτΓ “*° 

«Κ ποί τής έχει πρ.χί άπό τον κα'τέοα τμς άκό ■ Τ71"* ΙΟυ α8ελ<Ρ0° 
εχει πρικί άπό την μάναν ττι- στο X, X αφγωνει ™ αμπέλι ποί 

γ“! εΰρ~ ™® άπό τήΓ χ ίαύ 
ι8ιον Τ,)5 βο«λήν καί β&ησ,ν, να' νε ατ6 Χ, I1 ™ «Ψ>εΡωνει μέ 

ιοις σηνκινοβιάξει καί την κόρην της μετά τΓ,ν 1 X 7ρ“φω' ΙΓρ°? τ°ΰ' 

ναν, καί διορίζοντας μΓκοινήν ννώμ " τών μοναΓ" - ^ Μ“ρί' 
ανωθεν πράγματα μετά τόν θάνατον τής μη ’ό ζ°”“ων,ν“ ««Ρποιρωγη τά 
ζη, και Ιν οσω εύρίσκεται είο τόν , ^ 9 5 αυτη Μαρίνα °σω 
στη ρ ίου, καί μετά τόν θάνατον πάλιν Ζκκα\ένττός τοί ^ονα- 

τερον καί άπόσπαστον της 'Αγίας ΜαοΓ * ^ » ^ρινας νά είναι παντελευ- 

™ρόν κόνδικαν νά είναι στερεά καί άΙάλεοτΓ.' Ενδεΐξ'ν ενρ<<φθ,1,!0ιν σιέν 

1 Τοπωνυμία έν “Ανδρω. (Βλ. Δ η α η το ΤΤ ττ ε, „ 
Ανδρου, έν Άΰήναις, 1933 σ. 47). ’ * ασΖ«λη, Τοπωνυμικόν τής νήσου 
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έδωσα όντας ήλθα από τό πράγμα μου μετρητά γρ: 150: 

όντας ήλθα από την πόλιν τούς έκαμα παράδοσιν γρ : 250 : 

Ό είός τής ανοθεν Άνατολήας μοναχής Ιερομόναχος ΣεραφΙμ 

στέργω τά άνωθεν 
1805 

αρχιμανδρίτης Μητροφάνης μάρτνς 

προηγούμενος 'Ιωακείμ μάρτνς. 

1815. τα ανοθεν πράγματα όπου αφυερόνη ή Άνατολήα με κινήν γνόμη 

τού μοναστηριού και του επιτρόπου χατζή Λεοναρδου Μπιρικου τά πουλή 
η κόρη της Ιουλία καί δίδη δια τα ανοθεν πράγματα γρόσια μπεντακόσια 

ητι Νο 500: εις το μοναστίρη. 
1793: όκτομβρήου 16: τά δσα έβρήκαμε μέσα στο κασελάτσι, αρχής 

μετρητά γρ: 15: β ν 
στσέβη τού μοναστηριού ασημένια... (έξαληλιμμέναι αί λέξεις υπο τής 

νοτίδος). 
ζονάρι μεγάλο άσιμένιο μαλαματοκαπνισμεγο. 

έτερο μικρό ζονάρι ασημένιο μαλαματοκαπνισμενο. 

αυτά εύρέθησαν μεσ τό κασελάτσι. 
Τά κάτο τα επέρασα στον μπαρόν κόνδηκα προς μαρτιρήαν ηδηοχίρος μου : 
1794: σεμπτεμβρίου 25: ήλθα εγώ ό Σωφρόνιος Μοραήτης καί ήφερα 

την μητέρα μου στο μοναστήριον ιης αγίας ενδόξου μεγάλομαρτιρος Μαρίνας 
δα να ησιχάσι έως νά πλιρόσι το κοινόν χρέος· έδοσα καί έγό στο μοναστήρι 
δια τιν μητέρα μου της ηγουμένις Άγάθης καί τον επιληπον αδελφόν προς 

βοιθιαν τις μητρός μου μετρητά γρόσια: 230: 

1796: έτη έκαμα έξοόα δια την αγία ηκόνα και δια τό μανουάληον 
καί έτερα χρηαζοΰμενα του μοναστηριού· τα επαραδοσα ης τας ηκοσιπεντε 

τού μαΐου μηνός εγώ ο Σωφρόνιος ιερομόναχος. 

1800: ίουναρίου πρότη, ήλθον άπο το Όρος και τους ήφερα τες αγίαις 

ηκόνες τα δεσποτηκά γρ : 240 : 

1797: σεπτεμβρίου: 19: Νηκολάκης τού ποτέ Αλεξάνδρου Καήρη καί 
ή γινή αυτού Κάντια έδοσαν μήα παρουσία στην Αγήαν Μαρίναν ης ψηχικό 

τους μνημόσινον έδοσαν κατά τό παρόν γρ: 05: 

1801: Ιουλίου: 21: ιδού συ μη όνο την μπαράδοσι όπου παραδίνει εϊ 
’Αγάθη οπού βγένι άπο το γουμενίο' άφισε μετοσκριτο και μετριτά γρ : 286: 

1802: μαΐου: 28: έφερεν ο πανοσιώτατος κυρ Σωφρόνιος εικόνες δυο 

κάνουν γρ : 73 : 
1803: οκτομβρίου: 25: φανερόνομεν τα οσα εφερεν ο πανοσιοτατος 

παπα Λαβρέντιος τού Λοΐζου Κόκινου εις το σταβροπιγιακον μοναστή ριον 
της αγίας μεγαλομάρτηρος Μαρήνης: μανουάληα, πολυέλεον, καντηληα, ζαερε 
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γρόοια Χήληα Νο γρ;Γιοοο!'ασΓί,ρίθυ 8*“ ^™χί του αοη'Μία· εστη σαν 

νας τ^οσπητΤΖηί' ,αψψ,Ρ0'Ί \ ΦεδΡ»''>ί« 'βΐς *ήν μονήν της αγίας Μαρί- 

εβριίσκειε καί Ρ “5 Τ° Λαμυρο Ηαί 10 περιβόλη οπού έχη όλο ος 

εις τη Σταβ?ο*/δ„ΓαΤ™** %° ^77 ^ °5 ε^’ίσκ“ιτε. «Λ 
παί μετά τοΓΖαιΙ Γ μέ ΙθΛ° νά ™ ^ » όσο ξή 

ίο,, _ ο ^ Τ1ναι ει5 το μοναστήριον. 

Σταμάτη Γασχαρ,,Τ πϊρφόΓ«ήΓ’Γ" 7 ^Τ" ή Μα^νή τού 
νερόν του στο Απάνο Κάστοο· ·Γη - }ία Σθ(Ρία ολο σιδενδρο καί μέ τό 

Η«ί μετά τόν ένατόν τοΓ νό ΖϊΤοΖΓ'^ ™ ί”1™,5 «Κ 
γρόσια εκατόν ήτι γρ : 100: υ μ{ηασπΡιοι,' ετι ακόμα καί 

όμοίως άφιερόνη καί τον εαυτόν της 

τον *Α9ανα'ση°νρ! 25^ δώ ™ <«««**«. - εϊόν τον 

ατήρι μας 7πράγμα' ^^ςΧώνεΤόλΓ Βα^1 εϊς τό μονα- 

άφήνη ή μη τέρα της είς ιήν δια»ήκην της· μέ 'οϊτΓν' 7^°°™ *»5 
Η£ μ* τον ένατόν της ; π<?ή ^ ~ « 

Αημήτρη Καμ^είς τό Ϊονα1ήρΐον ^ 6 Δ®*»"* ««* 
θικο του πράγμα.., διά ανιαόσυνον «ί ~ ' 1°Τμ° ««*■ την Καπαριά στο 

1817: εδοσενή Άβερκία Σελά του"^ 

.;;.ή^ΓίΓ -λ. «* .,*■ * 
Τ»,32;; ■«;“· * *“· 

του μοναστηριού γρ: 30(Τ ^ π°λεως και εΜετρησεν εις τό κοινόν 

* -V - ·Α* * 

*«? - «- >«ί~ ΪΓΓμ '4Αί 

κ«ί ΐΓ2“ V» - 

1829: ϊ Ευγενία τού Κοσ™? ■ ΜΤ™5 νΡ: εκατόν Νο 100: 

Μαρίνας όπο τις ζητίες &ο τα ΙδΤΛί 2550· ^ % 'ΑΠ'“5 

α^ο την Κάρ.στον κοίτες: 5 : γρ: ΐ’35 : ' 
ΙΟΟ^. οεκεμβριου 31: σόαεηην 15: ?»' ψ 

γρά καλογρεα όνόματι Σωφρονία ποτέ Άν™^? *θ°ε&έαΕως «Φθάνει ή 
εχει από πατρικήν κληρονομιάν δνομαΜμενον ™ Χ10»0^ 8"«Ρ 

"ι **- - - - ^ & 
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τό όποιον κΰτε είς τό χωρίον του ’Α-ψιλοΰ πλησίον της βρύσης, τό όποιον 
γωράφη από σήμερον τό άφιερόνει εις την Μονήν τής αγίας ενδόξου μεγα¬ 

λομάρτυρας Μαρίνης, οπερ είναι καί ή μετάνοια της, τό όποιον χο^ράφη εις τό 
έξης είναι καί λέγεται κτίμα παντοτινόν καί άναπόσπαστον τής αυτής Μονής. 

Διά δέ τής έν έτει 1823 συνταχθείσης διαθήκης του ό πρφην αρχιεπί¬ 

σκοπος Φερσάλων Μακάριος ΓΙολέμης εκληροδότησεν είς τό μοναστήριον τής 
'Αγίας Μαρίνης γρόσια χίλια, υπό τον όρον αί καλογραΐαι νά καμνουν εις 
αυτόν κάθε χρόνον έξ αγρυπνίας «καί εάν δεν ευχαριστούνται, νά δίδωνται 

είς άλλο μοναστήριον νά ταις κάμνει»1. 

"Εγγραφα άνέκδοτα περί τής μονής τής Αγίας Μαρίνης. 

1765 Φενροναρίον 15. 

Ί*.2 πατέρα ή μητέρα, τέκνα, ή οικίαν, ή αγρούς, εκατονταπλασιονα 

λΰψεται, καί ζωήν αιώνιον κληρονομήση, Ταϋτα καί τά παραπλήσια τούτων 
παρά του ίερου ευαγγελίου ό όσιώτατος έν μοναχοΐς άκοΰων καθεκάστην άμα 
τ?ή συνευνω αυτου Λεοντία μοναχή επικαλούμενη, τον κόσμον ήρνήσαντο καί 
τον μονήρη βίον ώς αγγελικόν ήρετίσαντο, Γαβριήλ μοναχός μεθονομασθεις, 

καί τω όρη προσέδραμεν, εν φ καί μοναστήριον έκ βάθρων άνεγείραντες διά 
πολλών ύδρότων εκατέρων, τή αγία μεγαλομάρτυρι Μαρίνη άφηερόσαντο, 

καθώς καί πάσαν τήν λοιπήν ενοΰσαν αυτοις περιουσίαν3. Καί πρώτον μέν ή 
δσιωτάτη Λεοντία, ήτις και καθηγούμενη ίπάρχει του ϊεροΰ καί σεβασμίου 
τούτου μοναστηριού εθελούσια γνώμη καί αυτοπροαίρετα) -θελήσει διά του 
παρόντος άφηερώνη από τήν σήμερον εν αύτω τό περιβόλη οποΰ έχει προική 
από τον πατέρα της μέ δλαν του τά δικαιώματα και με τό νερον του, καθώς 
διαλαμβάνει τό προικοχάρτι της, τό έμισό λιοτρίβι στού Παμπουσκου, το 
περιβόλη είς τά Ψηλού στού Παπαγιαννάκη όλον ως εΰρίσκεται μέ τό λιοτρίβι 
μέσα, τά σπήτια όπου έχουν αγορά άπο την Μαρούλαν, και τον τοπον και τό 
σπήτι όπου έκτισαν απάνω από τού πατέρα της μέ ταις αυλαϊς, ως διαλαμβά¬ 

νει τό γράμμα, ό δέ κυρ Γαβριήλ καί αυτός αύτοπροαιρέτω θελήσει άφηερώνη 
από τήν σήμερον είς τό ρηθέν μοναστήριον τής μεγαλομαρτυρος Μαρίνας στα 
Κυπρίνια τό περιβόλη μέ σπήτια ως έστίν καί εΰρίσκεται με το νερον του δυο 

1 Ή διαθήκη σφζεται ιταρά τφ γράφοντι. 

2 Τά γράμματα άποκεκομμένα διά ψαλίδος όπως άφαιρεθή πιθανώς η υπεράνιο 

αυτών άποτετυπωμένη σψραγίς τής μονής. 

Ή μονή έν τοΰτοις υπήρχε καί είς άρχαιότερον χρόνον, άφοϋ έν έτει 1ι23 είχεν 

σφιερωθή είς αυτήν τό έν σ. 30 άναφερόμενον άργυροΰν ποτήριον. Οί μνημονευόμενοι 

εν τώ έγγράφοϊ Γαβριήλ καί Λεοντία μοναχοί ΐσως νά άνεκαίνισαν ή να επεξέτειναν την 

μονήν. Τό «έκ βάθρων» είνε γνωστόν ότι δεν έχει πάντοτε έπι παρομοίων περιπτώσεων 

τήν δι’ αύτοΰ έκφραζομένην έννοιαν. 
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■βΓόν “Αγιον^ονιονδϋ' μετζαρόλ«1ζ κ«1 ™θΜ*1 μία,'τό περιβόλη 
Γχηεηνά , ^ μ£ βΜ*λη, συκαΐς και εΐ τι άλλο περιέχει μέσα σττιν 

ίο χωράΖδΙοΓ Γ®61.^ με αίκά^ινα· *“'* βήματα, καί στο Διακόφτη 

νά ΖΓΣ ^ Τ0 <“ 8λ“' ^Φάλτα, γωράφ,α 
εϊςτό , “Γ ρωμεν“,απο τίΙν <"ί»“β<>ν άναποσπα'σΓως μέ γνώμην’τδν δΰο’ 
ί? ™ ρηθεν τής «γί«ς μεγαλομάρτυρας Μαρίνας εϊς αν„!Γ 

:ζ Χ’ΓΐΤ'ί’ Μ'· ·4 -’· Λ. »Γ«1Π: 

συγγενείς ^ ^ ?°\ ^ «* *** -ΰς 

άπο τήν παρόν άφηέρωσιν άλλά^λοχί^^ ** πολύ η ολίγον 
νά είναι τοΰ μονααττιρίηυ 'κητ ' - 'ηρω5’, κα^0,ς διαλαμβάνει ιό παρόν, 

Γοϋ νόμου 43'ΪΧΖΖΤ" *“* *?** ^ ,**™«*>, κατά τό 

"Ο&εν εϊς ασφάλειαν υπογράφεται τιΓΓαοΓν ™ ν“Φ ουκ «φαιρε&ήσονται. 

καταστρωμενο εν τω παρόν κώόιν > ■ „ "“ρ“ α^οπιΠι:ωι' αρχόντων, 
τάτου ήμών αφέντου: § ^ιβεβα,οψένον παρά τοΰ πανιερω- 

μ-2Λ2ϊ *Λ£«&* '7?- * 
μοναστηριού και νά είναι άνηπΑ* ^ > ^αρκοίΧατα» να είναι τοΰ 

δεσποτία· υπογράφουν καί «ΙιόπιστοΤμάρτυρες Γ Φ ^ ^ ΐήν 

μιχάίλ Καΐρης μάρτνς ; 

ανγουσηνος ταηοντες μαρτιρό: 

αλεςαντρος καμπάης μαρτιρό : 

νικόλαος κοτάκης μαρτηρό 

λεονάρδος πολέμης μαρτιρό. 

μηχαηλ λωρέντζου Καΐρης, μαρτίρώ 

μηχανλ μηίστης μαρτηρό. 

ψρατζέσκος ντελλά γραμάτικα μαρτιρό : 
λαοκαρης καΐρης μάρτνς : 

^ 72 “45ο°: ΓεΙΓ °! ^ * ανωτέρω 

κατωτέρω σημε,οΐ ιδία χειρί ό "Αντώνιος ΨαΓοΓΐ Κ“μπαν,)5· Εΐθύς δέ 
αρχιστρατήγου καί τοποτηρητής των Κυκλάδων, τά £Γ 

«<ρ2Ζ: 72Ζ2Ζ7Τ7Ϊ κα·βαοα,κούς νόμονς τά *» νά τά ζα,] ίπειό}] κα1 α , Ις >’α μην αποιοίμή ηνάς 

?*> «α* όπου θΙ,ματ2ςςΖΖ\Ζ -Τία Β,Χά^ς·τόαον 
θεν μονήν η εις ετέραν. ? *α ά(?ίεβωσγ) £&τήν άνω- 

Κο.βαλιερ ο Ψαρός. 

1771 Δεκεμβρίου 23: Νάουσα 
( 

Ή έν Άποικίοις της “Ανδρου γυναικεία μονή τής 'Αγίας Μαρίνης. 41 

1765, μαγιού 17. 

Επειδή καί ό δσιώτατος έν μοναχοίς κυρ "Ακάκιος νά έκλεξεν εξ ιδίας 
του βουλής καί προαιρέσεως τον μονήρη βίον, καί νά άπηρνήθη τον μάταιον 
καί φθαρτόν κόσμον διά νά κληρωνομήση τήν ουράνιον βασιλείαν, καί 
δόξαν, διά -ψυχικήν του σωτηρίαν τήν σήμερον άφηερώνη εϊς τό μοναστήριον 
τής μεγαλομάρτυρος Μαρίνας των μοναζουσών τήν ΰπαρξίν του ολην καί 
κληρονομιάν όπου τοΰ άφησεν ό πατέρας του εις τήν διαθήκην του, ήγουν 
τό περιβόλη εις τήν Παλαιόπολιν δλον ως ευρίσκεται σΰνδενδρο, μέ κελιά, 

καί μέ τό νερόν του, καί δλαν του τά δικαιώματα, τό κλείσμα εις τον . . . 

δλον ώς ευρίσκεται νά είναι κοί αυτό τοΰ μοναστηριού ώς ά'νωθεν, μέ τό νά 
τρώγει καί νά νέμεται ό ρηθείς Ακάκιος τά ανωτέρω έφ’ δρου ζωής του, καί 
νά δίδει εις τό μοναστήριον τον κάθε χρόνον λόγφ υποταγής τό δέκατον των 
αυτών πραγμάτων, μετά δε τον θάνατον τοΰ αΰτοΰ Ακακίου νά μένουν 
πάντη ελεύθερα τά άνωθεν πράγματα, τό περιβόλη δηλαδή καί τό κλήσμα 
ομοίως, νά μνημονεύεται αιωνίως ό "Ακάκιος, καί οϊ γονείς αΰτοΰ, καί οί 
πρόγονοί του' δθεν καί εις ασφάλειαν εγένετο καί ή παρόν άφηέρωσις επί 

μαρτυρία άξιολόγων άνδρών. 

μιγαΐλ Καΐρις, μάρτνς 

λάοκαρης καΐρης μάρτνς 

χατζή Κονδύλλης μαρτυρώ : 

1770, μα ίου : 18: 

Ή Σοκρρονία τοΰ Μαρτίνου Μαστροζάνε από τον "Αμόλοχο έστω καί 
νά έγινεν καλογραία εϊς τό μοναστήριον τής 'Αγίας Μαρίνας, καί έβαλε μετά- 

νιάν της νά τελειώσει τήν ζωήν της, θεληματικά της μέ ιδίαν της βουλήν 
αφιερώνει τά πράγματά της νά είναι τοΰ μοναστηριού παντωτινά, τά όποια 
πράγματα είναι τοΰτα κατά τό γράμμα τον γωνέων της που τής έδωσαν μέ 

μάρτυρες- αρχής τον κάμπο στο Γαβριά»· τό χοοράφι εϊς τό μετόχι από πέρα 
καί κάτω νά είναι εδικά της παντή ελεύθερα1 δίδουν της καί τά δυο σικάμινα 
εις τή Σχόλη τό κάτω τό μεγάλο μέ τής φιτίές όποΰ είναι κοντά- δίδουν της 
καί εις τό χωριό τό σικάμινο που είναι στον κίπο τοΰ Μαστροδημήτρη- 

δίδουν της καί τό βαρέλι όποΰ έπήραν από τούς Μυκονιάτες- δίδουν της και 
ένα ?νάϊνο που είναι στο Φιλόθΐ' καί μία απιδιά στην αχλάδα Ιμπροστά- καί 
μία δαμαλίδα· και ένα χάλκομα- δλα εϊς τήν εξουσίαν της, καί τά άφιερώνι 
από τήν σήμερον νά είναι τοΰ μοναστηριού, καί νά μνημονεύεται αύιή καί 
ή γονέη*της παντοπινά, καί εϊς τούτο υπογράφουν και μάρτυρες λ 

1 Μάρτυρες δεν φέρονται υπογεγραμμένοι, άλ?.ά τό άφιερωτικόν έγγραφον εΐνε κατα- 

κεχωρισμένον εϊς τον κώδικα τοΰ μοναστηριού, 
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Μΐ"·ποδηκηχοτ ^“ν Υθ^ος 
αοντίΓ Τϋϊ 'Α ' ομ°λον°υμεν-ημείς αι κατωΰεν γεγραμμεναις άδελφαΐς τής 
» ',ζ/(ιης Αγιας Μαρίνης όλαις κοινώς μέ μίαν γνώμην ότι μέ τό νά ηπγ 
ακολούθησαν βαρύτατα έξοδα καί άνυπόφερτα άπό ταΓς’ ,ροαΖσμΙαι' 

η γούμενη σαις οπού είχαμεν, τόσον όπου εκινδΰνευσε τό μονασιήριόν αασ ν'* 

αψανισθή, διά τούτο Ιπαρακαλέσαμεν μέ κοινήν γνώμην τον όσα'!™ ^ 
μονάχον και πνευματικόν μας κύριον κυρ Δανπΐ) ό™ ' 1£ρ°~ 

επιστάτη τά έξοδα του μοναστηριού ιιαΛοοΤ ’ " ™ καινά 
ακολουθήσουν φανερόνοντάς μας καθαοόν ™ ^ ” 0π0υ ΊΊ^αν Μας 
νον τόσον τών εξόδων του, »*- 

ήμπορή καμμία ήγουμένησα νωοιε τυν ' ^ ^ *®°ζ, τ°^τ01ς ν“ Μήν 
εξοδον. ’Ακόμη τόν διορίζομεν όποΓ ^ Υ<* κανΏ καν«ναν παρά 

ηΜε «βίνει εύλογον μέ χ01νήν γνώμονα ΪοΪ,'Ζ“ 

σ,ηρίου μ«ς δώ νά μή μάς όχολο,θοΰν σ*α'νδ£· χαί Γ’»7Τ μ°ν“' 
θείας τοΰ Μμαμε ιό πα?όν |σφοογι ένον - ^ Ιης <°»Ι- 

μας χαί ΰ*ογεγρ„μμένον μέ τάς Οχογραψα'ς μας ΙαίΙόΖα^ 
της οσιοτηιός το,, ίνα έΧ, τ„ κΒρ0ς £ ™ εδ°™^ «« ^ρας 

1811, φεβρουαρίου 15. 

( Επονται ενδεκα ύπογραφαί). 

ματικιαΐς χαϊ οϊχειωθελ%°ΙοΞν^\^ ^ “7 μαρίνης Μτ1- 

τον νικολάον ζα'νε μπαψαλουχου όμοί χαί τήΓτον^όΓτοΓβΤολ^^" 

δλον ώς εστίν και εύρίσκεται μέ όλα που πλησίον του οσπητίου των 
δίδει καί ή άνωθεν βιολέτα μετά τοΓ^' Γ*' 1*αΐωματα χαι Με τό νε00ν τον 
αμπέλιον, άπό τόν «*" * - ■"!*«* "Κ 

την παραβολήν ο"που εϊνα, ή άχηδτά βορείά χα μΙΤΐαΓ”·"" 6?? 
το επάνω τής άπλοταονιάσ ώ- ν„α' Η * =, * με α σια Με το καντούνι 

Ο «γιος σαχελλάριος παρόντος’τοΰ Ιππο™ ° “·/ι05 οικονόμος καί 

-ΙΟΙ εις τό ποαγμα τΓ 7θ]ν™ *** * "V 

τουζος χαϊ δ άνωθεν ν.χόλαοτ, εις δέ τό τήΓβ^Γ^’ Γ ”ερ' 
τιχα και ορφανά χοσταντί μήλα, χαϊ δ ϊδία να 1 Γ ' * ντελλα^ά- 
γραμμάτικα νά πηγαίνει εις Γό ’ \ δ£ομος της χήρας ντελλα- 

Μόνος του ό άνωθεν ^ ^ Ρ™*» 
... ... _ - V ς μετέχουν οι καλογραιαις, τίαί νά θίδη 

^^ 
ί 

Ή έν Αποικίοις τής "Ανδρου γυναικεία μονή τής 'Αγίας Μαρίνης. 48 

εις τό μοναστήριον διά τό νερόν γρ: σαράντα ήτοι: 40: υποσχόμενοι νά μαν- 

τινήρουν και νά δεφεντέρουν την παρόν άπό κάθε εναντιότητα· όθεν εις 
ένδειξιν έγενετο τό παρόν, και έδόθη εις χεΐρας του ρηθέντος νικολάου, εσφρα- 

νισμένον μέ την βούλαν τοΰ μοναστηριού, καί τή έπιβαιβεο3σει τοΰ πανιερω- 

τάτου αγίου ανδρου, και υπογραφές τών κάτωθεν αξιόπιστων μαρτύρων 

1815 αΰγοΰστου 4: 

οικονόμως άνδρον μαρτιρο 

οακελάριως ανδρον μαρτηρό. 

χατζή λεοναρδος χιωτης και πητροπος τον μοναστηριού μαρτηρο. 

Δημήτριος Καΐρης δ γράψας μάρτνς. 

Προς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην νΑνδρου λ 

Αί υποφαινόμενοι άναφέρομεν ότι εΐδομεν ότι έπροσκλήθη ή ηγούμενη 
μας παρά τής Σεβασμιότητός σας, καί την ειδοποιήσατε προφορικώς νά άνα- 

χωρήσωμεν άπό την Μονήν τής 'Αγίας Μαρίνης γενικώς όλαι αϊ καλογραιαι, 

διότι είναι βασιλικόν διάταγμα, χωρίς νά μάς κοινοποιηθή τό άντίγραφον 
κατά τόν νόμον. Ημείς, Σεβασμιώτατε, σάς έπαρακαλέσαμεν προ καιρού νά 
γράψετε προς τήν βασιλείαν, διά νά μάς συγχωρηθή νά μείνω μεν εις την 
Μονήν μας, διότι δεν έχομεν ποΰ νά καταφΰγωμεν όντες πάμπτωχοι, καί αί 
περισσότεροι πάσχουσαι, ώστε δεν ή μπορούν νά κινηθούν, καί καμμίαν άπάν- 

τησιν δεν εΐδομεν, καί τό αίτιον δεν είναι γνωστόν μας· αλλά περιμένοντας 
τήν εΰσπλαγχνίαν τοΰ βασιλέως εΐδομεν πάλιν νά μάς διατάττετε προφορικώς 
μέ δραστηριότητα νά αναχωρήσω μεν άπό τήν Μονήν, καί νά σάς πάραδώ- 

σωμεν τά σκευή τής εκκλησίας. 

Ημείς, Σεβασμιώτατε, άπεφασίσαμεν νά παρουσιασθώμεν προς τόν 
βασιλέα, ΐνα μάς εΰσπλαγχνισθή νά μείνω μεν εις τήν Μονήν μας, καί δεν 
δυνάμεθα νά δώσωμεν μήτε μίαν βελόνην, άν δέ λάβωμεν αί ΐδιαι τήν τελείαν 
άπόφασιν άπό τόν βασιλέα μας. Παρακαλοΰμεν νά μάς δοθή τό άντίγραφον, 

ΐνα μάς χρησιμεΰση όπου ανήκει. 

Έν ’Άνδρφ, τή 17 Νοεμβρίου 1834. 

("Επονται ενδεκα ύπογραφαί). 

1 Μητροπολίτης "Ανδρου τφ 1834, ότε συνετάγη ή αναφορά αΰτη, ήτο ό Διονύσιος 

Καρκάκης, ήγουμένη δέ τής μονής τής 'Αγίας Μαρίνης ή Εύπραξία Μπίστη. Περί τοΰ 

μητροπολίτου ’Άνδρου Διονυσίου Καρκάκη βλ. Δη μητριού Π. Πασχάλη, 5Ανα- 

γραφή χρονολογική τών άπό Χρίστου άρχιερατευσάντων έν τή νήσω "Άνδρφ) καί ειδήσεις 

ιστορικά! περί αυτών, έν περιοδ. «Θεολογία- , τ. Ε'(1927 σ. 23-30), καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει. 



Δημητριού Π. Πασχάλη 

ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ' ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε'. 

Περί τής έν Αποικίας τής “Ανδρου γυναικείας μονής 

τής Αγίας Μαρίνης. 

Τφ θεοφιλεστατφ αρχιεπ,σκώ™ "Ανδρου εν άγίφ πνευ'μαα άγαπη™ 
αδελφω και συλλε,τουργφ τής ημών μειρ,όηρος χύρ Παγχρατίφ 

' , Τ™5 ελεΦ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσεανπνουπόλεως Νέας 
Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης. *’ ' 

5 _ Θεοφιλέσιατε αρχιεπίσκοπε "Ανδρου, έν όίγίφ πνεΰμαα άγαπητέ «δε?<τ>έ 

της περί ημάς ίεράς άδελφόημος άπεφανβη συνοδικώ- δπω Λ Ζ λ 

1"μ"“ **·','% -** «»*»!. ».ι ί,,Ζ,,» 
κοινοβιον κατα την παλαιάν εκείνου τάξιν επιτάττων «■?,τ„7λ ν * 

20 διορίζων νά φυλάττωσιν απαράβατα τά έώε^ Λγ * ζ~ υριαρχικως και 
«π δηλαδή πρέπει πάσαι αί ΙαΖ 

Ρ η» «υχι όμως άλλη τις των νέων καλογραιών αί όπο7«, α«λ 7 , ■ 

περιέρχονται εις χωρία ζητοΰσι την τοιαΰτην διακονίαν διά νά συνα ^ ^ 
φωνται μετά διαφόρων προσώπων ποοΓ δέ ? συναναστρε- 

ΪΕ
3
Π
 

Ή έν Άποικίοις της “Άνδρου γυναικεία μονή τής Αγίας Μαρίνης. 45 

ίουσαι πάσας τάς εν αύτφ δοκιμωτέρας και ήσυχαστικωτέρας καλογραίας, 

ώστε αΰται άπεφάσισαν νά άναχωρήσωσιν εκ του μοναστηριού των, μή φέρου- 

σαι την τούτων αυθάδειαν και αναισχυντίαν· αΰται οΰν προς ήσυχίαν τού 
μοναστηριού άς επιτιμηθώσι σφοδρώς παρά τής θεοφιλίας σου, ετι καί οϊ 
δεφενδεύοντες τάς τοιαΰτας καλογραίας, διά νά ύπόκεινται τού λοιπού, ως 5 

και αΐ άλλαι, άποδίδουσαι το προσήκον σέβας εις τάς παλαιοτέρας και σεμνο- 

τέρας, χωρίς νά ζητώσι τά υπέρ την δΰναμίν των πρωτεία, προς δέ εις τό 
μοναστήριον τούτο νά μην είσέρχωνται νέαι, ούτε νά κουρεύωνται άνευ τής 
ικανής δοκιμασίας, καί μηδεμία των καλογραιών νά μην εχη άδειαν νά έμβάζη 
εις τό κελλίον της λαϊκούς ανθρώπους, ούτε άνδρας, ούτε γυναίκας, άνευ θελή- ίο 
ματος τής ηγούμενης, καί ούτε τις νά έργάζηται φατρίας διά νά λάβη τό ήγου- 

μενεΐον, άλλ’ ανάγκης τυχούσης εκείνη νά λάβη τό ήγουμενειον, την οποίαν 
ήθελεν εκλέξει ή ψήφος των πλειόνων παλαιοτέρων καί δοκιμωτέρων. 

Ταύτα πάντα λοιπόν θέλεις έπιμεληθής ή θεοφιλία σου νά άποκαταστή- 

σης εν αύτφ τφ μοναστηρίφ απαράλλακτα, έπιτάττων ταΐς εν αύτφ καλογραίαις 15 

νά φυλάττωσιν αυτά απαράβατα, ως συνοδικώς άποφανθέντα, επειδή οσαι 
ήθελαν φωραθή έναντίαι εις τας εκκλησιαστικός ταΰτας αποφάσεις τε καί 
διακελεύσεις θέλουν παιδευθή καί άποβληθή τού μοναστηριού τούτου κακώς 
καί κατησχυμένως. Επιμελούμενος λοιπόν περί πάντων τούτων ποίησον ώς σοι 
διακελευόμεθα έξ άποφάσεως, ίνα καί ή τού θεού χάρις εΐη μετά τής θεο- 20 

φιλίας σου. 

αωδ', Μαΐου αλ 

Ό Κοινσταντινονπόλεως και εν Χριστώ αδελφός. 

Τφ ίερωτάτφ μητροπολίτη "Ανδρου, ύπερτίμφ καί έξάρχφ Κυκλάδων 
νήσων, έν άγίφ πνεύματι άγαπητφ άδελφφ καί συλλειτουργώ τής ημών 25 

μετριότητητος 
ψ Γρηγόριος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. 

Ίερώτατε μητροπολϊτα "Ανδρου, ύπέρτιμε καί έξαρχε Κυκλάδων νήσων, 

έν άγίφ πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος 30 

κυρ Διονύσιε, χάρις εΐη σου τή ΐερότητι καί ειρήνη παρά θεού. Έμάθομεν δτι 
τό κείμενον αυτόθι πατριαρχικόν ημών καί σταυροπηγιακόν γυναικειον μονα- 

στήριον, τό τιμώμενον επ’ όνόματι τής 'Αγίας Μαρίνης, πολυειδώς άστατεΐ, 

καί ότι εκ τινων χρόνων, παραλυθείσης τής κοινοβιακής αυτού αρμονίας καί 
τάξεως, άντεισήχθη έν αύτφ ή ιδιορρυθμία, ή άσχημοσύνη, ή κατάχρησις τού 35 

μοναδικού πολιτεύματος καί άλλαι μύριαι αταξίαι, έξ ών συμβαίνουσιν αύτφ 
καί ζημίαι καί δυσφημίαι, καί σκάνδα?.ον γίνεται τοΐς εύσεβέσι λαϊκοις ού 
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βουλόαενοι 7Γ/ίτ°'αυΓα? Υ,0υν *αταΧ9ησει? κ«ί «τοπίας τελεον εξαλειψαι 
τ&ινάνην ι^ πρ0Γεραν «^τού θεάρεστον αρμονίαν και κοινοβιακήν 
ραΐΓΠτον ’ ^ ^°^μενοι, κατά πρόνοιαν εκκλησιαστικήν ημών άπα- 

ό αύτών τΛ ^ΓΦαΠ'0μ~ ^ ^ς’ “νατιθέ*αεν01 τϊ> πραγματικήν Ινέργειαν 
άονιεοεο^πφ-καΐ ? προστασία τής σής ίερότητος, ώς κατά τόπον 
τό κό!νο« Πρωτ°ν δ,ϊλονθΓΙ> καταργηθείσης της ιδιορρυθμίας, νά διαταχθή 

ε/ωσι πάντη^' ώς ™ άπ’ ά$ψ> καί «1 ^ αυτώ μονάζουσαι νά 
προς ά^λήλαΓΙν ^ ^ υ,μαΓα\ β0ωμ<««, ποματα, σκεπάσματα, καί νά διάγωσι 

- Λ ΐΖΖΖ^Ζ'^Ι Μ= 5 4Μ1Τ 
;=Τ-;; ζ-χ-ζ 2Λ Ε* ·*“= 

16 μονομερής γνώμη τινών καλογριών, ώς καί ®?ονε Γ' 'ίΛ) “ η 
οΰσα πά«0Γε μετά τής άδελτρότητοί ί·ν τΛ ' Η,0608®^· “? ^ 

αμένη καί άπό τάς συνήθεις «ΤΓΖ-Τδ,ΙΙ*? 
ήγουμενεύειν, και νά παραδοχή' εις νεϊοαα „°υσΐ0υς εκλοΥ«ζ ^ων μελλουσών 

κατά τον κατωτέρω τρόπον, τη* γνώμη δη? ^ πρ®κρ,θι1σοΜενηζ ηγούμενης 

20 τερών καλογραιών, έπί παρουσία καί χι Λεπό δξλφ°τψ0ς\των *εβασμιω- 

55*= ΐ ϊχ; ϊ:,“!:ί~ ~3 

" ϋδτΛ ΐζ"! “ί,ΐ":·” »~™”; 
Ιπιατρέψωσιν άμέσως είς τήν μετάνοιαν αήτώί καί ^ΤσΙζΖΓμετ 
λοιπών μοναζουσών εΐρηνικώς καί ησύν^Γ Λ ' , μετά των 

χαί τήν ίπακοήν πρδς τε τήν ήγουμένηί“«ίτΓΤ"™1- ” σέβΚς 
30 των κοινοβίοον Ρ' Αι νε/,Υ ' % ^ γη ραίο τέρας, κατα την τάξιν 

- :Άζ:τ βΗΚί**·^~· 
^ε,ές έθος, μήτε νά γίνωνται άνάδοχοι εις τΤ&ί 2^7^°' ^ 

36 τάς πανηγΰρεις καί εις ο"λα τά γωρία παοά τΙνΙ^Γ^ -°ηθε1“ν Λ* ΤΕ 
ζ-'χαί τελευταΐον, χρείας νενομέτΐ »Σ, 7'Υ ^ ^ μοναστ™(ου. 

ηλικίας ανύποπτου νά όποστέλλωνται εις τάς' ειιτείαΓ1^0^ Ύ^,^°™ραι κα1 

νοΰσας άναγκαίας μοναοτηριακάς «ποδέσεις, φερδμεναΓμετά χ^ποί"^· 
σης σεμνότητος. νμμετα της πΡ<>σηκου- 

" ΤαΒ™ ** " κεφαλβί°1ς *"**Η*° εντάλματα, ώς άφορώντα προδήλως 

ί 
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εις τήν συντήρησιν τής αγαθής υπολήψεως του ιερού τοΰτου μοναστηριού 
καί τήν ευστάθειαν αυτού καί βελτίωσιν, κα'ι θεάρεστον τών εν αύταΐς μονα- 

ζουσών πολιτείαν, παρακελευόμεθα τη ίερότητί σου, όπως έπιστατήσας ένερ- 

γήσης άπαραλλάκτως καί προσεχής εις τό νά διατηρώνται μέχρι κεραίας 
άπαράτρεπτα καί απαράβατα, καί εάν ψανή τις δυσάρεστουμένη προς ταύτα 5 

καί καθ’ οίονδήτινα τρόπον άντιπράττουσα, νά άναγγέλλης προς τήν εκκλη¬ 

σίαν, διά νά καθυποβάλληται υπό τήν πρέπουσαν παιδείαν, αποβαλλόμενη 
και τού μοναστηριού τελεον προς παράδειγμα καί σωφρονισμόν τών λοιπών. 

Ούτω ποίησον, ένδεικνΰμενος τον αξιόχρεων άρχιεροπρεπή ζήλον σου προς 
αϊσίαν άποπεράτο^σιν τής ύποθέσεως ταΰτης, περιμένοντες τήν π?^ηροφορητι- 10 

κήν σου άπόκρισιν' ή δέ τού θεού χάρις καί τό άπειρον έ'λεος εΐη μετά τής 

ίερότητος σου. 

αωιθ', άπριλίου ιη'. 

~0 Κωνσταντινουπόλεως και εν Χριστώ αδελφός, 

Ή καταστροφή καί ή έρήμωσις εξαπλώνουν σήμερον τό άδιατάρακτον 
αυτών κράτος πανταχοΰ τού μοναστηριού τούτου, εις τό όποιον μέχρι προ 
ολίγων δεκάδων ετών εσφυζεν ή κίνηαις καί ή ζονή. Όλίγα θεάματα εινε 
προσφυέστερα προς διέγερσιν τών μελαγχολικών παθών τής ·ψυχής. Εί,ς τά 
εναπομένοντα όρθια ακόμη ερείπια δεν λαλούσι παρά αί σκιαί καί δεν αντη¬ 

χεί παρά ή άνάμνησις. 

Έγραφον έν ’Άνδρφ Μαίου μεσοϋντος 1935. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑ2ΧΑΛΗΣ 
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ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗ: ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΝ 

δβία Γ" "® “γί°υ Π“νιελ^ονος εδρεθεϊς εν Νιχοαη- 

τάφοΓ/οΟ £ ·0'μ°-ήν τ°" “νί°υ Παντελε^0™«' «ν ή <5 ναό; ·,α! ό 

Λ 7ϊΐΖΤτέρ- δη-μοΐενό- 
άΗολον&ιών τού ενιαυτού τήΛναΓ Οοθοδί, 7 Γ™" ™ ^ 

μεμβράνης ίπ6 Θεοδώρου ’Λγαλλιανού ϊεοοδ ^ Εκι*Ί®ιας, γραφεν 8π! 

Μεγάλης Εκκλησίας τώ 1437 εα! ία,ρ,,β^ ^ 

Ζ Ε5Τ ΧΓ~· 
μητρο^”ΓμηΤ1"£7α ΐ έπεξεΐ^α'σ9^' Μ* ™ν άοίδ1μ„ν 
^ ημάς καί ^ΓφΪίΓΐ !ΐε®Γενη<):’· μάλιστα ^ 

μετά τήν "Αλωσιν είς «X Γ™ ^ § 8 ? «5 τους βασ,λεΐς, «ττοδοθείσας 

τούτο ανέκδοτον, προβαίνο» εϊς τήν^μΓσίευσΓτου’λ *"**’' " “ 

Γό Τυπικόν. 

150 3* ΙΓ ΜέγανΈ^ερίνάΤ ^ ” 0,ίμαν· 

ΛωΤΪί"08 τ°-5 ,βΗσ,λεωζ * "*» *» «α¬ 

τού κλειδούχου πατρικίου καί τ^Σ^ΙΙτ οί ”* ΡαβΛ“"Λ °™υ’ 
ψάλλουσιν το «εις πολλά ετη, Δέσποτα» ’ π?°υπαντωντες τούτον .«,”5,::;: γ:,,”:1;·" »·“»^= * λ,*, 
-χΐζί=:~« 5» ϊ λ; ε 

ι.„„„„„ „„,ικ 

Τυπική διάταςις τής βασιλείου τάξεοις. 

κατσίων λίβανον καί σμύρναν — δ πρωτομάγιστρος, δ γενικός διευθυντής 
και δ δρουγγάριος των πλωΐμων. 

Ό μέγ. εκκλησιάρχης εκφωνεί τό «Κέλευσον, Δέσποτα», δ έπαρχος τό 
«Κελεύσατε», είτα δ κλειδοΰχος πατρίκιος ανοίγει τό θησαυροφυλάκιον, ου 
ένδον επί τής "Αγίας Τραπέζης του ναϊδίου έν χρυσή θήκη φυλάττεται μέρος 
τού τιμίου καί ζωοποιού Σταυρού Κ 

Είσιοΰσης τής πομπής εις τό ναΐδιον, ό πατριάρχης τό «Ευλογητός ό 
Θεός», τό τρισάγιον, οί χοροί «Ό θψωθείς έν τώ Σταυρφ», δ βασιλεύς ανοί¬ 

γει την χρυσήν θήκην καί έξάγων τον τίμιον Σταυρόν υψώνει τρις τούτον, 

Ινώ ή αύτοκράτειρα έπιτέγγει εκ κανιού αργυρού διά νάρδου καί ροδέλαιου. 

Μετά τό πέρας τής συναπτής, βασταζόμενης τής θήκης μετά τού τιμίου 
Σταυρού παρά τού βασιλείας καί τού πατριάρχου, επανακάμπτει ή πομπή 
εις τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, τού παρατεταγμένου στρατού άποδίδοντος τάς 
τιμάς διά κλίσεως καί άνορθώσεως των δοράτων. 

Έπανακαμπτοΰσης ούν τής πομπής εις τον ναόν κατατίθεται δ σταυρός 
επί τής "Αγίας Τραπέζης καί γίνεται ή άπόλυσις τής παννυχίδος. Μετά τήν 
άναχώρησιν τού βασιλέως διά τά ανάκτορα ό παρατεταγμένος στρατός τάτ- 

τεται έν επιφυλακή ώς κουστωδία τού ναού ά'χρι πρωίας. 

Τή επαύριον τής πρωίας, ψαλλομένης τής ακολουθίας τού ’Όρθρου, περί 
τό τέλος των Κανόνων προσέρχεται προ τής πύλης τής αυλής τού "αού δ 
βασιλεύς μετά τής βασιλικής οικογένειας, τού έιαιρειάρχου, των στρατηγών 
καί αξιωματικών τής αύτοκρατορικής φρουράς. "Ο στρατός αποδίδει τάς 
τιμάς διά σαλπίγγων καί κλίσεως τών δοράτων, άναπετάννυται ή αύτοκρα- 

τορική σημαία επί τού ναού, κρούεται ό μέγας κώδων καί τά σήμαντρα. 

Εις τήν είσοδον τού βασιλέως εις τον ναόν οί χοροί καί οί προϋπαντώντες 
Αυτόν ψάλλουσι τό «εις πολλά έτη, Δέσποτα». Οί βασιλείς άνάπτουσι κηρούς 
καί προσκυνούσι τάς αγίας εικόνας, εΐτα καταλαμβάνουσι τούς θρόνους. 

Ωσαύτως κατέρχεται εις τον ναόν καί δ πατριάρχης μετά τών μητροπολι¬ 

τών, προσκυνεΐ τάς αγίας εικόνας, ευλογεί τον λαόν καί εισέρχεται εις τό 
ιερόν βήμα. 

Εί βούλει ό βασιλεύς, ψάλλει τάς καταβασίας, τά μεγαλυνάρια καί τά 
έξαποστειλάρια βοηθούντων τών χορών καί κανοναρχούν. 

Εις τούς Αίνους δ πατριάρχης μειά τών μητροπολιτών λαμβάνουσι 
καιρόν εις τό λειτουργήσαι. 

Ψαλ?ωμένης τής δοξολογίας κατέρχεται τού θρόνου ό βασιλεύς, άναγι- 

νώσκει μυστικώς τον Ν' ψαλμόν, προσκυνεΐ τάς αγίας εικόνας καί εισέρχεται 
εις τό ιερόν βήμα. Εις τό τέλος τής δοξολογίας οι χοροί ψάλλοντες τό «"Αγιος 
δ Θεός» προχωροΰσιν εις τό αριστερόν κλιτός τού ιερού βήματος. Προπο- 

1 Μέρος τού τιμίου Σταυρού, δ έκόμισεν έξ Ιεροσολύμων ή Αγία Ελένη. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ . 4 % 4 
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ρευσμένων τών αξιωματικών μετά λάβαρων και έξαπτερύγων, τελεταρχούντων 
3ε του μεγάλου εκκλησιάρχου και του εταιρειάρχου εξέρχεται ό βασιλεύς 
ασκεπής, ενδεδυμένος στιχάριον καί ώράριον καί κρατών επί κεφαλής του 
τον τιμιον Σταυρόν, θυμιώντων των ίεροδιακόνων καί ακολουθούμενου παρά 
των ιερέων λιτανεύουσι το δεξιόν κλιτός τού ναού καί φθάνουσιν εις τον 

; °που ό πατριάρχης λαμβάνων τον τιμιον Σταυρόν παρά τού βασι- 
λέως. εκφωνεί τό «Σοφία ορθοί» καί θέτει επί εύτρεπισμένου δι’ άνθέων 
πολυτελούς τετραποδίου, θυμιών δέ σταυροειδώς ψάλλει τό «Σώσον, Κύριε 
τον λαόν σου», είτα «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσποτα» καί οι χοροί 

διάτφΓ8 πΐσΓ01 ^ ζω°π010ν ξα°ν πΡοσκυνήσωμεν» κατά τήν τυπικήν 

Ό βασιλεύ; προσκυνεϊ τόν Σταυρόν άλληλοασπαζόμενος μετά τοΰ 
πατριαρχου, παρ ου λαμβάνει ανθοδέσμην έξ ίων καί υακίνθων. Ωσαύτως 
η βασίλισσα και η βασιλική οικογένεια, οί όφφικιάλοι καί οΐ μητροπολΐ- 

Τ“1 Τ”®*™ προσκυνοϋσι ιόν Σταυρόν, «σπάζονται τήν χεΐρα τοΰ 
πατριαρχου και λαμβανουσιν άνθοδέσμας παρ’ αυτού. 

. , ψημένου °®ν τού™ν ευλογεί <5 πατριάρχης, μεθ’ οΰ εισέρχεται είς 
το ιερόν βήμα κα, ο βασιλεύς. Ός εκδυόμενος ένδύεται τόν βασικόν μαν-' 

δυαν κα, άναπαυεται επ’ ολίγον εϊς τό μιτατώριον, είτα έξερχόμενος τού 
βήματος καταλαμβανει τόν βασιλικόν θρόνον. 

, - Ενά Ιϋι^ίον «Λύναμις», «Κύριε,σώσον τούς ευσεβείς βασι¬ 
λείς», «Και επακουσον ημών» ό πολυχρονισμός τοΰ βασιλέως «Τοΰ Θεοστέ- 

ΙΓΧ' Φ= ΧΓ'°υ 8δσεβεσ™ΙΟυ κα! “«“ί*«οτου βασιλέως...πολλά τά 
1 · 1!“ 0 πολ”Χ!>ονισμος τού πατρ,άρχου «Τοΰ άγιωτάτου καί σεβασι,ιω 

ΖλομΙ ουΧΓΓΰ "ατρ“ρΖ-0υ ·· π°λλά ™ *">■■ Εί= Φ μ-/άλην είσοδον 
ψάλλομε, ου υπο του αριστερού χορού τοΰ «Ώς τόν Βασιλέα», προηγουμένων 

βα ιλέωΤ-υΥ« ^ λ“μπ“θων· σωματοφυλάκων τοΰ 
■βασιλέως των αξιωματικών καί δορυφόρων πρός τά χάμω κρατουντών τά 
δορατα έρχονται της αριστερός πύλης τοΰ βήματος κρατούντες τά τίμια 
δώρα οι ιερείς, ους ακολουθεί ό βασιλεύς άσκεπής μέ τόν μανδύαν. Θυμιών- 

! ™Λ ι^οδια*°νων και με τό «Πάντων ήμών» προσέρχονται προ τής 
ωραίας πύλης. Ο πατριάρχης λαμβάνων τά τίμια δώρα μνημονεύει τού 
βασιλέως, τής βασ,λίσσης καί τής βασιλικής οικογένειας τοΰ 0“ Ζ 
των πλωψων, ειτα των κεκοιμημένων βασιλέων, πατριάρχων κτλ ? 

καί ΙΓκΖΤ 1ειτουρίαν ο βασιλεύς τό Σύμβολον τής πίστεως 
και^την Κυριακήν προσευχήν παρακολουθοΰντος τούτον έπί λέ|ει- καί τοΰ 
λαού. Εις το «Τα σα έκ τών σών» <5 βασιλεύς χατερχόμενος'που θρόνου 
ψάλλει, μετά των χορών το «Σέ ΰμνοΰμεν, σέ εύλογοΰμεν». Μετά τήν άπόλυ 
σιν της λειτουργίας ψαλλόμενου ύπό τών χορών τοΰ δοξαστικού τής λιτής 
Τίμιος Σταύρος βασταζόμενος παρά τοΰ βασιλέως καί τοΰ πατρ,άρχου 

51 Τυπική διάταξις τής βασιλείου τάξεως. 

διά τής ιδίας πομπής καί παρατάξεως μεταφέρεται καί αύ εις τό ναΐδιον τού 
θησαυροφυλακίου. 

Εις το άριστον τής ημέρας δ βασιλεύς σννεσθίει μετά 

τών πτωχών και πενήτων τής πόλεως. 

Είς τό μέγα τρίκλινον παρατίθεται ή άποκοπτή τού βασιλέως, είς ήν 
παρακάθηται ο πατριάρχης. Συνέχεια τής άποκοπτής παρατίθενται καί άλλαι 
τράπεζαι διά τούς μητροπολίτας καί αύλικούς καί έτεραι διά τούς πτωχούς 
καί πένητας, ούς εισάγει ό έπαρχος τής πόλεως καί είς ούς μετά τό τέλος τού 
γεύματος διανέμονται παρά του κουροπαλάτου καί άνά δύο χρυσά νομί¬ 

σματα. Εΐθισται ή αυτή τελετή καί παράταξις καί ή συνεστίασις τού βασι- 

λέως μετά τών πτωχών καί πενήτων τή 14 Σεπτεμβρίου επί τή εορτή τής 
ύψώσεως τού Τίμιου Σταυρού. 

Έν Χανίοις Κρήτης 
ΜΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 



Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

Η Ιερουσαλήμ Ικ τής Ιστορίας καί τής αρχαιολογίας είναι γνωστή 

ΓλΤ-^Τ’5 ω-π*15 Ιών ,Ιεβ«™«ίων. Ταΰτην ισχυρόν οΰσαν βκυρίευσεν 
ο Δαυίδ δια του ολκού τού «δατος » καί ούτως Ιγένενο εβραϊκή Μ πολ- 

Μ^λ“Γ“1λε^ίνδ 3θ0“ΐ,Λ^ί)υ'Ιαΐ0 ϊήν Ιπΐθροίιν Α,αδόχων 
. 7 Αλέξανδρου. Εξεδηλωσε σφοδροτοίτους Μνικους παλμούς καί 
υ,εκυψεν εις τάς ρωμαϊκός λεγεώνας !γγρ„φεΐσα εις τό Μητρώον X 

ρωμαικων αποικιών ή ως τοιαύτη περιεβλήθη τήν αΐγλην τού μανδΰου τής 

τΪ “Ζμον. 0><ρ“ΤΟρΐΗ? ^ ^ εει ^ * δλον 

Ό Μεγας ^ Κωνσταντίνος ώς αύτοκρατωρ δτεϊδεν 3τι ή αΰτοκοατοοία 

Γ Μ :0ν^Γν τρίβων“ κα1 °νεδύ™ “V χριστιανικόν χιτώνα 
Συνησίανετο οτι ητο αντιπρόσωπός τού Χρ,στοϋ, όλλά συνάμα παρετήρε. τάς 
ποικι ας μοριρας των στοιχείων τής αυτοκρατορίας άνευ Γνωτικοΰ κρίκου 

τούτο εν σαφεστατί] αντιλήψει τής καταστάσεως είργα'σθη διό τήν 

ΊεομΓ«Γν · * ΚενΐΡων ^ Κωνσταντινουπόλεως ώς πολιτικού καί τής 
Ιερουσαλήμ ως θρησκευτικού. Ή σύγκλησις τής Α' Οικουμενικής Συνόδου 

Ιέαν τίΓι ’ δ^ νά Ινσαρκώση έκτος ό'λλων καί τήν 
δεαν της οικουμενικοτητος εις τους ΰπηκόους του. Καί έν συνεχεία ταΰτης 

: άθοΰμενος υπό τής χριστιανικής ώλαβείας 

κα Ζ Τ °κ!π,μ0Ι,1Ι,0?· Α<Ρ’ ** μέν ιδρύει χριστιανικός εκκλησίας 

κτώσ“ νέα δ ,Τ”® °Ε Χρΐ™“™ Μμηβίν *»- 
«αιωματα,^αλλα και οι εθνικοί λατρεύουσιν Ιν πλήρει ελευθερία 

τού γΗ Ιερ<η,,,αλ.ημ' ^ *“1 ίπ6 Ιοί,? Καίοαρας είχε δημιουργηθή κέντρον 
του Χριστιανισμού, παρουσιάξετο ήδη διό τών 'Αγίων Τόπων ώς ή πολυ'τι- 

μος^ παρακαταθήκη της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Τά ποικίλα στοιχεία 
αυτής θα συνηντωντοεν μιρ πίστει καί ουτω θ’απετελεΐτο ό ένωτικός κρίκος. 

ΓενυΜ ' ν«° ^ Κω,νσΓβν"ν0ξ εν τϋ εδλαβεί? καί °»φί? αϊτοί είπε: 
Γενηθήτωσαν βασ,λικαι επ, τού Αγίου Τάφου, τού Γολγοθά, τής εΰρέσεως 

Σταυρου και τού Σπηλαίου τής Βηθλεέμ· καί έγένοντο. Αί θαυιιάσιαι 

Ψ 

3 ,Τ· Π' Θ ε μ ε λ η, Ή Ιερουσαλήμ καί τά μνημεία αυτής, 1932, 64 

έθνΐκ21δρΐα^ενκτΐ<ΐεν113δ) τήν0ο1οηίί1 ΑεΗ& καί συνφκισεν αύτήν εξ εθνικών Διο)ν Κ ξι Ρ«μ. Ίσιοβ. 69> 12.14 Είσε(3. -Εχχ, * 

χαλιον Χρονικόν 92, 613. 

ί 
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και μεγαλοπρεπείς αύται βασιλικά! δεν ήσαν κτίσματα Ιδιωτικά ή εταιρειών. 

Ή σαν αί θρησκευτικά! άκροπόλεις τής Χριστιανικής Αυτοκρατορίας κα! 

τοΰτου ενεκα συντελοΰνται εκ του δημοσίου θησαυρού κα! υπό άντιπροσώποιν 
τού κράτους. *Ητο 6 θρησκευτικός παλμός πάντων τών υπηκόων κα! συνεπώς 

κα! αύτα! αί εορτα! τών εγκαινίων άπέβησαν οικουμενικαι. 

Ή πρωτοβουλία αΰτη τού Μ. Κωνσταντίνου παρέμεινε δι’ όλους τούς 
Βυζαντινούς αύτοκράτορας διαθήκη σεβαστή. Ύπό τοιαύτας εμπνεύσεις έγκρί- 
νουσι τήν σνάδειξιν τής "Ιερουσαλήμ εις παιριαρχεϊον διά να έχωσιν επ αυ¬ 

τής τό δικαίωμα τού ελέγχου κα! παντός άλλου συναφούς καθήκοντος. Αί 
συνθήκαι άπήτουν, όπως εν τή έξασκήσει τής φρουρήσεως τής χριστιανικής 
πρωτευούσης ούδε!ς έπεμβαίνη μεταξύ τού πατριάρχου καί τού αύτοκράτορος. 

Ή αλληλεγγύη αΰτη τών δύο τούτων παραγόντων συνεχίζεται κα! όταν 
τό Τσλάμ έστερέωνε τον θρόνον αυτού έν "Ιερουσαλήμ. Οΐ αΰτοκράτορες 
έδαπάνων εκ τών κρατικών εισπράξεων διά τούς "Αγίους Τόπους και έπε- 

κύρουν τήν εκλογήν ή έξέλεγον τούς πατριάρχας. 

Οί χαλΐφαι έδέχοντο τό ενδιαφέρον τούτο κα! τό Πατριαρχείου είχε 
τήν συνείδησιν, οτι ήτο κεφά?ιαιον τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι η 

ύπόστασις αυτού ώφείλετο εις τούς "Αγίους Τόπους, οί'τινες καί παλιν ανε- 

δείχθησαν ύπό τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. "Ώστε ή φρούρησις τών Αγίων 
Τόπων πρωτίστως ήτο ό σκοπός τού Πατριαρχείου κα! κατόπιν ηρχετο η υπη¬ 

ρεσία τών ποιμαντορικών καθηκόντων, άτινα χαρακτηρίζονται ως δευτερεύον 
έπεισόδιον τού ιδιαιτέρου χαρακτήρος ώς φύλακος τών "Αγίων Τόπων λ 

Έν τή ερεύνη τής Βυζαντινής "Ιερουσαλήμ έν πρώτοις θά έξετάσο^μεν 

ώς διά βραχέων τάς πληροφορίας τής ιστορίας, είτα τά πορίσματα τής 
αρχαιολογίας κα! τελευταΐον ο,τι δύναται νά συνεισφέρη ή τέχνη. Ό Μ. Κων¬ 

σταντίνος διέταξε νά ΐδρυθή επί τού "Αγίου Τάφου μεγαλοπρεπέστατος 
ευκτήριος οίκος, δστις νά ύπερακοντίζη κατά τό μέγεθος, τό κάλλος, τον 
διάκοσμον «πάντα τά εφ εκάστης πόλεως καλλιστενοντα κτισματα'» και να 
έγερθή βασιλική «τών άπανταχον βελτίων». Περ! τής βασιλικής ταυτης συνέ- 

γραψεν ό Ευσέβιος ίδιον σύγγραμμα, οπερ άπωλέσθη. «Οϊος ό τον Σωτηρος 

νεώς, όίον τό σωτήριον αντρον, όίαί τε αί βασιλέως φιλοκαλιαι, αναθημάτων τε 

πλήθη εν χρνσω τε και άργνρω καί λίθοις τιμίοις πεποιημενών κατά δνναμιν 

εν οίκείφ τόπω σνγγράμματι παραδόντες αύτώ βασιλέϊ προσεφωνήσαμεν» 2. 

Ή βασιλική αΰτη κατεστράφη τφ 614 ύπό τών ΓΙερσών και άνεκαινίσθη ύπό 

1 Τιμοθέου-Π. Θέμελη, Τ6 Όρθόδοξον Πατριαρχεϊον Ίεροσο?υύμων υπό 

]. Α. ϋοιΐ£ΐ&5 έν Έκκλησιαστικφ Φάρο.) 1927, 234. Ή Ιερουσαλήμ 470. 

2 Βιβλ. IV, 46. Τότε «τό της πρώτης Θεοφανείας αντρον» έν Βηθλεέμ έκοσμήθη υπό 

μεγαλοπρεπούς βασιλικής κατά πρότυπον τών έν Ρώμη βασιλικών. Τής βασιλικής ταύ- 

της διά προ)την φοράν άνεκαλύφθη τό θαυμάσιον μωσαίκόν εις βάθος 0,72 μ. τον 

Ιούνιον του 1934. 
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ΧοδομεΛΓΤώ'ΐΟίΤοΤόΤ101 κβϊ “ί&,ς ΐΦ 1009 {'™ Τ0° ^ κ“1 “ν°1· 
των Σταυροφόρων παΧ τΛ :™<π™ί*ου ,του Μονο^Χ»υ. Διασκευάζεται, ΰπο 
£ετα. ,^λ ~ ° και_τελουνΓαι τα εγκαίνια τί] 15 Ιουλίου 1149. Έπισκευά- 

τώ 1810 Γ ™Γχών Γερμανο° κα1 χρυσα'ν-9ου, πυρπολεΐται τώ 1808 ναι 

11Ζ “ηςεΓαΐ’ 1869 συ^ρ0^ ί -οικοδομής του μενίυ 
τρουΛλου Η Κωνσταντίνες βασιλική διετηρήθη σχεδόν §πί τορΤ, 

Γ»ΐ Γΐ. χ;* ~5'«™ **«· *»«« Λ-ϋ 

Θεόδοτος κ„ί ε”π«ρχΓ/κων^ 6 ^ 

ζζ::::: Ζι^ζζ>ίϊζύη τ°%δημίου5 
ρίου, διά νά σωθή |κ ΐΛν διων,^ν - °1 ° Φωτΐ0ς’ εγγ°ν0ς το° Βελι™«“ 
αύτοκρατείρας Θεοδώρας2 ^ μητρ0ς τ0υ Αν™νίνης καί τής 

’^Ζ'ϊ^ΐ.^ΤΖΐ *“Τ* «·»* 5 
τοΰ μετά ταϋτα επισκόπου Πέτρας ΑϋΖΖΖ Ζ ^°”μ6™υ Αθηνογενους 

καί μίαν των θυγαιέρων τοΰ Μαυρίκιου αίπκε ’’ τίΙν «δελφήν 
τοϋ Φωκά φονεΰσαντος τόν Μαυρίκιον V- ? φΓγ°υσαι Γί|ν κα™δίωξιν 

Έπι τού “Ορους των !ΕΓα1ν , “ ^ ** 
μασιν ή Αναστασία όιιόζυνοτ - 16 'α^ίν εν τοΙ? μ°ναχικοϊς κατορθώ- 

Αΐλής τής Κωνσταντινουπόλεως Ζ ** Ι3”01^ 

—ν. * «η- 

Α5. ». * 

’ ^ ω ζ ° μ· ’Εκκλησ. Τστορ. Βιβλ. XI, 26. 
3 0οά6χ Τ«8ίί»ί»ηί Βιβλ. II, τίτχ. 12. 

ναόν των 'Αγίων Τναρ^Ή ^ερ^Γαλή μ Τ2δ0 *% **"* "" π*°^«β ™ 
Νεα Σιών 1914, 384. % 

1 ,Τ.°|4έ· ^ Τε“Ρ>ε ΐ3ί· Λ. ΒίΜίοαε Α- ε64. 
ϋ Ιερουσαλήμ 1251. 

Νικηφ. Καλλ ίσιου, Βιβλ, XV, ΙΒ’, 

( 
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Έπι Ιουστινιανού ό πρεσβύτερος Ευσέβιος, κειμηλιάρχης τής Εκκλη¬ 

σίας Κωνσταντινουπόλεως, έρχεται εις Ιερουσαλήμ, μελετά την οικονομικήν 

κατάστασιν και υποδεικνύει νέους πόρους Κ 
Ό άρχιερευς Αιθέριος έλθών εις Ιερουσαλήμ διανέμει πολλά χρήματα 

εΙς τούς πτωχούς και τά μοναστήρια2. ^ , 
Ό Ύπάτιος, ανεψιός τού αύτοκράτορος Αναστασίου, ευχής ενεκεν ηλθεν 

εις τούς 'Αγίους Τόπους και προσέφερεν «&νά χρυσίου λίτρας εκατόν τή Άγια 
Αναστάοει καί τφ Άγίω Ιίρανίω καί τω Τιμίω Στανρω' καί όίδωαι τφ Θεο¬ 

δοσία) καί Σάΰα χρυσίον λίτρας εϊς τό δίαν είμαι τοϊ.ς κατά χώραν μοναχοΐς» 3. 
^Αφιερώματα εις τόν Άγιον Τάφον ΰπήρχον τού Μαυρίκιου ό αδα¬ 

μάντινος Σταυρός Θεοδοσίου Β' επί τού Γολγοθά, ο εκ μαργαριτών Σταυρός 
τής Θεοδώρας καί πο?Αά άλλα άλλοιν βασιλέων. 

Ή Παλαιστίνη ήτο τμήμα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έπΐ Μ. Κων¬ 

σταντίνου ό κυβερνων τήν Παλαιστίνην καλείται «άρχων τής επαρχίας» 4. ^ 
5Επί Π. Ίουβεναλίου έχομεν τόν Δωρόθεον έπαρχον ή διοικητήν της 

Παλαιστίνης καί έν τή πρεσβεία τού αγίου Σάβα προς τόν Ιουστινιανόν 
παρακαλεΐται ή Αυτού γαληνότης, ΐνα διατάξη Σούμον τον ένδοξοτατον και 
οΐκοδομήση από τού δημοσίου λόγου κάστρον έν τή ερήιίφ·". Αλλαχού εχο- 

μεν έφορον τής Παλαιστίνης: Άέτιος "Εφορος Παλαιστίνης» 6. 
Ή Παλαιστίνη ήτο δουκάτον. «Ό Βασιλεύς άπεστειλεν Όλΰμπιόν τινα 

Ιίαισαρέα, τό δουκάτον εχοντα τής Παλαιστίνης» 7. 
Τού Όλυμπίου εκποδών γεγονότος «άποστέλλει "Αναστάσιον τόν Παμψί- 

λου τό δουκάτον Παλαιστίνης εχοντα» 8. 
Ό κυβερνων τήν Παλαιστίνην έλέγετο Δούξ9. 
νΕτι δέ καί αύταί αι κομματικαί αποχρώσεις τής Κωνσταντινουπόλεως 

ύφίσταντο καί έν Ιερουσαλήμ, ώς αί φατρίαι των κυανών καί πρασίνων10. 
Προς τήν ούτως συνδεδεμένην Ιερουσαλήμ μετά τής Κωνσταντινουπόλεως 
οΐ αυτοκράτορες επεδείκνυον αμέριστον τό ενδιαφέρον. Ό αυτοκράτωρ Θεο¬ 

δόσιος τφ 381 εκδίδει νόμον καί απαλλάσσει τούς φύλακας των εκκλησιών 
των Αγίων Τόπων φόρων τινών ι1. Ό αυτοκράτωρ Αναστάσιος ένέκρινε τήν 

1 Ν. Σιών 1924, 389. 

I Αύτόύι 1906 παράρτημα 23. , οηη 
8 Κυρίλλου Σκυΰοπολίτου, Βίος άγ. Σάβα 392. Ν. Σιο)ν 1914, 391, 392. 

4 Εύσεβ. Βίος Κωνσταντίνου Βιβλ. III, κεφ. 32-33. 

5 Βίος άγ. Σάβα, Έκδ. Κοτελλεριου III, οβ . 

6 Βυζαντινά Χρονικά XX, 1913, 188. 

Ν. Σιών 1914, 389. 

δ Αύτόθι 390. 

9 Ή Ιερουσαλήμ 708. 

. 10 Ή Ιερουσαλήμ 710. 

II ςοάοχ Τΐιεοάοε. Ε. XVI, ίθ. II, Ιβχ 26. 
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Τόπους επειδή δεν ε?Ιρ!·3 ——- -Πζ ^Γ0 φόρος ^βληΟεϊς εις τούς Αγίους 
ΆναοΓασίου προσέποουσΐ Ι0"·0 ?*ρ°! πβρά ™ν “π<5ρων· Ή εγ«Ρ^ις τού 
τού φόρου τουτ·™, * ζ Τ°ν αδικα,Γατον υπουργόν του Μαρίνον. Μέοος 

« *"*» Υ *"*-»»■ %<£ « “ε 
«™?χώρηαα> δημοσίων» Κ ^ ^ Ε1? Κων<,Ι“ν™»>5«·λιν ήτ^ατο 

«μ»“' 5**63,23-* “*.·?·*“ *®“ * 
δΜ,χρός άπέ„Γεα6 τ<5 Ίοί,βΓα;ΐ7σΓηαν°^ °,^7°? Θεοδόστος 

οτανρόν κνοοώ, ΊώΖο ΖίΖ^δ πολως 8ωρεά? 8ώ ιοΐ? πτω^ 
ή Ευδοκία ά<ρή.„ε Μμην ^ * ** *Ρ««ν. Αυτή δέ 

Ευδοκία κατά τόν Εύβγρκ,ν έδείαατο ν* β_ασ,λικων γενναιοδωριών. Ή 

ρια ^ «Ρ^μου'μενα είχόλως* ’Ήνε,ο,ε τάΤ^ *“* μον«<Μ- 

λικην ιού 'Αγίου Στεφάνου, «νεκαίνιοε -Α ^Γ^Τ’ ξε™ν“’ ΐήν I3001- 

ίπέρ Γ0Ϊ ^ ίκν βρ”β<Λήμ καί <5φίε- 

^ τ% Μαδηβα-ςΓτφΒδΤ^οΐίίΜ^5 ^ σώ^«ι Ιν τφ 
μαρρου τών Κάδρων εκκίηοίαν Μ του ό Ιθΰ X- 

ημων κρο της συλλήψεως αύτοϋ ΰπΑ τόν | 5 προσΊυΖ>ί»η 6 Κύριος 
(450-7) εγείρει 1 |ΓήΓΙ - " Ό °δ™>Φ«™ρ Μαρ- 

ίουβενάλιος (422-458) ίδου'ει έ ι εκκλί1σιαν τής Θεοτόκου7. Ό Π 

ξ*γ»» * η» ®ί. χ 5 μ ΐΓν,ϊΐ ;Α-'"” ς!-·“” -* £ 
Ηλ α? τφ 494 εγείρει μονα^ριοΓ^”^® ^«ίν,α3. Ό Π. 

:;α εω?™τ«ντο τη 11 Αύγουστου (ΠίνΖΖ η? ^ * τά «ν««ί- 
Ιουστ,νιανός (527-565) κατεοκεύασε ,, >Μ Υ?λΊ Παν«Υί«)· Ό αύτοκράτωρ 
νεαν εκκλησίαν τής Θεοτόκου (532 - 43) Τά”” “^"Τ”05 ®“8ώρου τήν 
βριου 5439. 1 εΥ*αινια εγενοντο τή 21 Νοεμ- 

1 Ν. Σιών 1924, 329. 

2 Μί§πε 49, 408. 

^ - ”ε86' "7· Κυρ' *" άνί°“ — «. , ΒΪΒΙΐηιιβ 
Η Ιερουσαλήμ 704. 

6 Αύτόθι 289. 

6 Αΰτόθι 356. 

7 'Ιεροσολυμητικόν Κανονάριον 109 ιιπ η ■ 
ΟοίΙΐΒέχηαηΐ 118, 122. ’ 115' °η6η8 ^Πδβωα5 IV, 375. φανηα^έ 

8 Ή Ιερουσαλήμ 1215. * ’ 

ί 
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Έπ’ αυτού άπεκρυσταλλώθησαν και νέοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί. 

Α') Ήτο παραλληλόγραμμος έχων εκατέρωθεν κλίτη κατά τόν καλού- 

μενον <-δρομικον ρυθμόν». Υπόδειγμα τοΰτου ήτο άρχικώς ή βασιλική τής 
Βηθλεέμ, ήτις ύστερον μετετράπη υπό του Ιουστινιανού εις σταυροειδή Κ 

Β') Σταυροειδιίς, ου τό άρχαιότατον υπόδειγμα εΰρίσκομεν έν τή ύπο- 

γείφ εκκλησία τής μονής του Προδρόμου έν Ιερουσαλήμ μετά τριών 

κογχών ήμικυκλοειδών. 

Γ') Ό έκ παραλληλογράμμου άποτελοΰμενος και εις τρεις χώρους διαι¬ 

ρούμενος υπό κιόνοιν ή πενσών άπολήγων εις μίαν ή τρεις κόγχας συνεφα- 

πτομένας μετά τροΰλλου ήμισφαιρικου έν τω κέντρω υποβασταζόμενου υπό 
αψίδων τοξοειδών. 

Τόν εκτον αιώνα έκτίσθησαν ή άνεκαινίσθησαν, κατά Προκόπιον, υπό 
του Ιουστινιανού περί τά 20 μοναστήρια2. Μόνη ή Ιερουσαλήμ περί τά τέλη 
του <Γ' αΐώνος περιελάμβανε 365 μονάς και εκκλησίας κατ’ ανώνυμον επισκέ¬ 

πτην τών 'Αγίων Τόπων. «Μέσα εις την 'Ιερουσαλήμ εις τόν καιρόν των 

'Ρωμαίίον ησαν μοναστήρια καί έκκλησίαι τξε'» 3. 

Όμοίως επι του ορούς τών Έλαιών έκτίσθησαν πολλαί μοναί, έκκλησίαι 
καί ευκτήριοι. Ό Θεοδόσιος (530) αναφέρει επί του ’Όρους 24 εκκλησίας4. 

Ό Ηράκλειος συνδέεται μετά τής Τερουσαλήμ διά πολεμικών ανδρα¬ 

γαθημάτων. Ή κατατρόπωσις τών Περσών καί ή επαναφορά του τίμιου 
Σταυρου εις Τερουσαλήμ καί Κωνσταντινούπολή τάσσουσιν αυτόν μεταξύ 
τών αληθώς Σταυροφόρων βασιλέων 5. Ό Ηράκλειος άφήκεν ευγνωμοσύνης 
ενεκεν διά τάς νικάς του έν Τερουσαλήμ άρχαίαν σημαίαν, ήτις, ώς θρυλειται, 
εστάλη επειτα εις Κάρολον τόν Μέγαν6. 

Ή υπό τών Περσών άλωσις τής Τερουσαλήμ καί ή έπακολουθήσασα 
αιματηρά σφαγή έ'δωκεν αφορμήν εις τήν σύνταξιν καταλόγου άπαριθμοΰν- 

1 Ή βασιλική του Μ. Κωνσταντίνου διεσκευάσθη υπό του Ιουστινιανού διά τής 

προσθήκης του νάρθηκος, τών δύο αψίδων β. και νοτίου, τής προς 5Α. επεκταθείσης, 

ΐν’ οΰτω σχηματισθή τό σταυροειδές βυζαντινόν σχέδιον καί διευκολυνθή ή μετά τοΰ 

αγίου Σπηλαίου συγκοινωνία. Αί άνασκαφαί τοΰ 1934 έν τή βασιλική απέδειξαν δτι καί 

αι κολώναι είναι μεταγενέστεραι τοΰ κωνσταντινείου χτίσματος. 

2 Μΐ^ηο 76, 521, Κλεόπα. Οί Ίβηρες ώς μονασταί έν Παλαιστίνη, Ν.Σ.ΙΓ'. 133. 

3 Κλεόπα καί Φωκυλίδου, Όδοιπορικά 126-135, 478. 

1 Αυτόθι 101. Νϋν σώζονται πολλαί έλληνικαί επιτύμβιοι έπιγραφαί καί άλλαι. 

“Ήδη κατά τά τέλη τοΰ δ' αΐώνος ύπήρχον έν Ιερουσαλήμ τόσα ίερά καθιδρύματα, 

ώστε ή Παύλα έγραφε τώ 386 προς Μαρκέλλαν, δτι ένταΰθα είναι τόσον πολλοί τόποι 

προσευχής, άστε μία ήμερα δέν αρκεί προς έπίσκεψίν των. Ό Θεοδώρητος γράφει δτι 

οι ευκτήριοι τόποι είναι μύριοι. Μ ί § η ε 81, 1253. 

3 Ή Ιερουσαλήμ 682, 717. Μΐ§πβ 111, 1039. Όυο&ινοΓίίι, ΤΗε ΟιιιγοΙι ο£ ΐΗβ 

Ηο1)' δεραιΙοΗτε 143. Ο. \ν. Οοχ, ΤΗε Οηΐδ&άβε 1. 

* Α. Οοιιτεζ Σ,ά Ρδίεείίηε δόμε Ιεβ ΕηιρβΓβυΓδ θΓεςδ .272. 
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νοιιεννέ φ°νευ^νΓ“ς εις τ® διάφορά μέρη της πόλεως. Έκ τούτου μανθά- 
μ εας τοποθεσίας της πόλεως. Τοιαΰται είναι ή Αύλή τού Ήγεμόνος α! 

! 'Γϊαΐ'-αΐ V "1ς :Αγία? Σΐώΐ' ή «χολή τή5 Νέας Εκκλησία*τό *υόία. 
,,η? °ν,Ιων,^“μ“βε=ιτωΤ> 10 σΓεν«'ι' «5 Αγίου Κυριάκού, τό σιενό-ν τοΰ 

γιου ακωβου, ή αγορά ιών σφαγέων, τό πατριαρχικόν γηροκομείου, ή 
Λρυσοπολ.ς ίο βασιλικόν γηροκομείου, ή κλϊμαξ τής Άνασιάσεως, ή μιΚρά 
χαι μεγείλη Αγορά·. 1 μ ρ 

, Η 'Τΐε''ί| °?έσις τίίς Κωνσταντινουπόλεως προς τήν Ιερουσαλήμ Ιδη- 
μιουργησεν εν Βασιλευοόση κέντρου διά τήν Εκκλησίαν Ιεροσολύμων. Ό 

έφΓΧύ^’ £ν 7 ’Ανασιά°ίον ^βείφ εις Κωνσταντινούπολιν 

X >Ιουσ η " ΤΦ= 7“^ Ρθυφίν0υ 2 ’Εν 8^? -ρβοβείοι προς τον Ιουστινιανόν εφιλοξενηθη εν τοΐς άνακτόροις3. 

• Τφ 529 ή 530 ίδρυθη έν Κωνσταντινουπόλει ή μονή τής Χώρας4 ΰπό 

τϊΓαονΰ ωρ'0υ, συγγεν°υς τ0υ Ιουστινι«νου, καί συνεπληρώθη τώ 554. Έν 
•η μονή ταυτη κατελυον παντες οί « Ιερουσαλήμ εις Κωνσταντινούπολιν 
μετάραίνοντες ιερείς καί μονάζοντες5. 

σαίύΧ καΐακ!’1σ'ς μεΓΐίλλα^ ιήν πολιτικήν κατάστασιν τής Ίερου- 
σαλήμ, αλλ αι σχεσεις ενεκα των προσκυνημάτων δ,ετηρήθηοαν μετά τής 

Κωνσταντινουπόλεως. Οί αΰτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου εργάζονται νΰν διά 

οο ιν«1Χ“·“'η':- '°τυ πρ°? 7? νέ°υς καταη^' *™·5 «&*«*« ·ήν έπιρ- 
ροητ αυτών επι της Ιερουσαλήμ περιοριζόμενοι εϊς τήν άνακαίνισιν καί έξω- 

ραισιν των σπουδαιότερων προσκυνημάτων καί μοναστηρίων. Ίδιάζουσαν 

ΙΪΖΤ πθ°:0ίαν περί αυνε^ Ιοε βίου τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων 
εν τφ προσωπφ των πατριάρχων. Αλλά καί ή Εκκλησία Ιεροσολύμων » 

ευγνωμοσύνης ετελει τάς μνήμας των αΰτοκρατόρων Κωνσταντίνου, Θεοδο-1 
σιου, Ιουστινιανού, Ελένης, Ευδοκίας, Θεοδώρας καί άλλων. 

Επι Μιχαήλ τοϋ Ραγκαβέ (811) πολλοί έκ Παλαιστίνης διά τούς διω- 

γμους των , Αράβων εφυγον εις Βυζάντιον, ούς ό βασιλεύς καί ό πατριάρ¬ 

χης Νικηφόρος φιλοφρόνως εδέχθησαν καί έφιλοξένησαν 6. 

» ^ π“τ?ια?χης, Θωμα? (813) γράφει προς ιόν αύτοκράτορα Λέοντα 
όπως αποστη της εικονομαχίας. Ό Θωμάς άνεκαίνισε τόν τροϋλλον τής "Ανα 
στάσεως και ο Ο. Ιοίίοτν, έφορος των «ρχα,οτήτων έν Κύπρω, θεωρεί δτι 
ητο ως οι τρουλλοι των βυζαντινών εκκλησιών τής Κύπρου 7. 

1 Ή Ιερουσαλήμ 1239. 

* Ν. Σιών ΙΔ' 282. 

3 Βίος άγ. Σάβα εκδ. Κοτελ. οβ'. - · 

4 Τό μετά ταϋτα Καχριέ - τ£αμί. 

5 Ν. Σιών 1913, 741. 

κ Μί^ηε 108, 1001. ·..·;·!§ 

1 ηε Ιοστηεΐ ο( (ίιε Ε,ογεί Ιπείίΐαΐβ οί ΒπΙίεΗ ΑτΛίΙβοΙδ 1910 Αιιε. 27 716 

ί ’ .=*** 
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Ό πατριάρχης Βασίλειος (820-838) έπιστέλλει τφ αύτοκράτορι Θεο- 

φίλφ ομοίως περί τής εικονομαχίας καί τονίζει τούς δεσμούς προς τό Βυζάν- 

αον ; £Α)Χ ώσπερ άπορφανισθένες εκ πατρικής ημών κληρονομιάς και νπό- 

οπονδοι γεγονότες πολεμίοις βαρβάροις» 1. 

Ό πατριάρχης Θεοδόσιος τφ 869 άλ?.ηλογραφών προς τόν πατριάρχην 
Ιγνάτιον καί τόν αύτοκράτορα Βασίλειον διεκτραγωδεί τήν κατάστασιν τής 

Εκκλησίας καί έξαιτεΐται έλεος. Έζήτει 6έ ό Άμηράς, όπως ό Ιεροσολύμων 
γράψη τφ Κωνσταντινουπόλεως καί μεσιτεύση παρά τφ αύτοκράτορι διά 
ν’ απελευθέρωση Σαρακηνούς αιχμαλώτους2. 

Συχνάκις οι πατριάρχαι Τεροσολύμων δι’ ίκετηρίων επιστολών έξη- 

τούντο τό έλεος των βασιλέων Κωνσταντινουπόλεως3. Κωνσταντίνος δ Πορ¬ 

φυρογέννητος τφ 947 έπεμ-ψε μεγάλην χρηματικήν βοήθειαν τφ πατριάρχη 
Νικολάφ4. Ό Ιεροσολύμων Ιωάννης κατηγορηθείς ότι συνεννοείται μετά 

τών Βυζαντινών έκάη δ. 

Ό πατριάρχης Όρέστης (984) εστάλη υπό τού Χαλίφου τής Αίγυπτου 
ώς πρέσβυς εις Κωνσταντινούπουλιν διά νά συνάψη ειρήνην μετά τοΰ αύτο- 

κράτορος Βασιλείου6. ? 

Τφ 1009 διαταγή τού Χάκεμ καταστρέφεται δ ναός' τής Άναστάσεως 
καί τότε κατά σειράν τρεις αΰτοκράτορες τής Κωνσταντινουπόλεως διαπρα¬ 

γματεύονται τά τής άνοικοδομήσεως. Ρωμανός Γ' δ Άργυρός μέχρι τού 
1034 καί Μιχαήλ Α' δ Παφλαγών τω 1037. Ή άνοικοδόμησις συνεπληρώθη 
τφ 1048 εκ τού αύτοκρατορικού φόρου επί Κωνσταντίνου Θ' τοΰ Μονομά¬ 

χου διά τοΰ εύγενοΰς Ίωάννου Καριανίτου έκ Βυζαντίου 7. 

Ανεξαρτήτως τής ιστορικής ταύτης χειρονομίας τής Βυζαντινής Αυλής, 

όταν δ χαλίφης τής Αιγύπτου Μουστάνσηρ διέταξε νά έπισκευάσωσι τά 
τείχη τής Ιερουσαλήμ, καί έδει νά μετάσχωσι τής εργασίας οΐ Χριστιανοί, 

ούτοι ώς πενέστατοι έζήτησαν βοήθειαν παρά τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταν¬ 

τίνου, δστις παρεχώρησεν αύτοις τάς έκ τής νήσου Κύπρου προσόδους διά 
τήν επισκευήν των τειχών. "Εναντι τής χορηγίας ταύτης ό αύτοκράτωρ ήξίωσε 

1 Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος 695. 

2 Μ &Π5Ϊ, δ&οΓοηιιη Οοηοΐΐίοηιιη... Τομ. 16, 314. Ή Ιερουσαλήμ 752. 

3 Μηλιά, Συνοδική Συλλογή Β'. 995. 

4 Ιεροθέου, Πςοσκυνητάριον τοΰ Θαβωρίου, Μόσχα 1837, 51. 'Η Ιερουσαλήμ 155. 

5 Άνάλεκτα Γ. 13, Μίβπβ Κεδρ. 122, 108. 

6 Κρ ου μ βάχερ, Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μεταφρ. Σωτηριάδου392. 

; Ή Ιερουσαλήμ, 769. Κατά τόν Μακριζή ό Κωνσταντίνος Η’ συνήψε συνθήκην 

περί τό 1027 μετά ιοϋ Άλ-Ζάχηρ, όποις οΰτος ίδρυση τζαμί έν Κωνσταντινουπόλει καί 

ό Αύτοκράτωρ εις αντάλλαγμα ανοικοδόμηση τόν ναόν; Βιβλιοθ. Μαρασ?·ή, Ζωή καί 

Θεοδώρα 36, 45. Ιίΐηε- Ροοίε, Ε^γρί ϊα &€ Μίθά.ΐτ 136. 
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μΓονΪΓ“δνίρ^ΐνών' ΟΒ “'Πκευασθέν™ν ««οικη. 
ΚογΛ τΛ · ·. Λ (Ισπανών. Ούτως εγένετο λ 1 

ΚωνΙ"^“ “ί7· “5 ^ δ ό Βασίλειος Βζ , 

Ιερουσαλήμ είδος προτεκτοράτου κ<Χ'° Τ σταν™'°ζ Θ εξήσκουν έπί τής 

Γ«5 ««πάνας του'των άνε^νίσθη Ϊ τοΰ ΤηΙΤ ^ ^ 
ΐης Αναστασεως. Ύπό την α?νίδ« Τ~ ρ *. _ ί* ΧΡι του 1048 δ ναός 

ουσι τα λατινικά καθιδρύμοπα εν Ίεοοπ?οοδευ- 
προσκυνητών 2. Ό πατριΓνυΓρ’ ^ ^ ^ ^σ^^ται ή θέσις τών 

επί Αλεξίου Κομνηνοΰ ^αια ^7 εί« Κ«νσταντΐΥοώτολ.ν 

λονίπην ,αί Φ.λιπποΰπολ^ δι’ είδ,κάς ά'ΙοΙΓάςΤ “’"’σ^λεΓ“1 είξ Θεσσ«- 

νοια καί πάλη- έζωογόνε^ήΤ'ΓερΙυσαλήμ8^1187 ? βυζαντινίΙ πρό- 

Κομνηνοΰ (1143-1180) μεγάλης ^.τάσεωτ'ίϊ νπ6 ΓοΒ Μανουήλ 
στάσεως καί |ν τή βασιλική τής ΒνΜεέη Vεν Γφ ναφ Άνα- 

*" διασώζονται4. Ό Γουλ έλυΙ τ ™ μεγαλα ^««Μίν 

««,7 «η»·**. 

** «Μ·*™· πάντοτε- αί Ι^ΖΙΖΤ^ ΤΤ ^ ^Ώ ««οί 

" -Κ5Τ ν ■ΐί» - ’*—* 
προσκυνήματα τοϋ ν«οΓτής0^Αναστάσε'ω "βθν ιί μί“ν σΓέγιιν πα'νια ™ 
λίου 1149, δτε έτελεσδησαν τά ΖΖΖ Γ “ ^ ]δ Ί- 

ληψεωςή άλλ’, ώς δ νο^ίίέ καί άλλο, δ°ην Ιπεηιρίδα ")? *«<*- 

Τάφου διετήρησε τήν βυζαντινήν αυτός ™ρεΐηρ,,σ?ν’ η ^πλησία τοϋ 'Αγίου 

«κοντές προϋτίμων την βυζαντινήν τΙνΓ ' 0ί 2™Ρ°φόροι καί 
σιμο.τοιήΟησαν εν τφ έξωραϊσμ^ ^ \ ™ ^νιτας. Τοιοϋτοι έχρη. 

μητροπόλει §ν Μοπτεαίε Ιν 5, ’ ϊ' - ,{ Μάρκου της Βενετίας, έν τή 

ιάν Θεοδωρίχον8 Έλληνες μουσιάτορες^τΤ^Ϊ1 *“* ΒΐΙ^$· Κατά 
ΓΦ ν«Φ τής Άναστάσεως. ? ? λεσοΐν εικόνας καί μωσαϊκά έν 

# 1 Γουλιέλμου Τύρου, Βιβλ. Θ', κε«, 17 ΐβ λ 
λυμοις πατριαρχευσάντων 788. Φ' ’ ' Δθσ^ευυ, Περί τών έν Ίεροσο- 

’ ?Τ 16Γ’ ^ °^ίΠ65 1365 «ΡΡογ* . · 36. 
Δοσιθβου, Βιβλ. Ζ' κεα> κβ'759 π ' 

^ολ^ς 1904. X. 57. Φ’ Ρ 752' Παραρτϊ1ϊια Βυζαντινών Χρονικών. Πετρού- 

* Όδοιπορικά 437. 

« .%Η553 ί6 13 Τ«··β δώπίσ 102. 
, Κ »·> ι ” « ο η ■ *, Βίίϊΐϊο^ι Εεεβκταΐ,β, „ οββ τ . , ί 
ν°&ϋο, ΕνΘ’άν. 185 ’ Τ ο 51 ο γ, (5ο%3.(;ΐιί 124 

ί 
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Οί ηγεμόνες τών Σταυροφόρων εν Ιερουσαλήμ εξεδήλουν ενίοτε άδυ- 

σώπητον μίσος κατά τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων ή άλλ' α! συνθήκαι, 
υφ’ ών έκυκλουντο, εχαλιναγώγουν αυτοΰς. Ό βασιλεύς *Αμα?υάριχος διεζεύ- 

χβΐ] τήν σύζυγόν του 'Αγνήν καί Ινυμφεύθη τήν Κομνηνήν Μαρίαν, δυγα- 

χέρα Ίωάννου ανεψιού τού αύτοκράτορος2. Ό Μανουήλ Κομνηνός εδωκε 
Χήν ανεψιάν του Θεοδώραν εις τον Βαλδουΐνον Γ' καί ό γάμος εγένετο εν 
Ιερουσαλήμ τω 1158. Ό αυτός κατά τήν εκστρατείαν τών Σταυροφόρων είς 
Αίγυπτον τφ 1170 επεμψεν εις βοήθειάν των 150 ελληνικά πλοία ύπό ναύ¬ 

αρχον τον Ανδρόνικον Κοντοστέφανον3. Ό ρήξ τής Παλαιστίνης «επί Βυζάν¬ 

τιον ήλθε περί ών εχρηζε βαοιλέως δεησόμένος. Τυχών ό’ ών εδεϊτο άλλα τε 

πολλά καί δουλείαν επί τούτοις βασιλεΐ διωμολόγηκε» 4. 

Ή πολιτική εξουσία τού Βυζαντίου ύφίστατο έν Ιερουσαλήμ καί έξε- 

προσωπείτο ύπό τού «άρχοντος καί κριτου τής αγίας πολεως, Χαρτοφυλακός 

τε καί μεγάλου Σκευοψνλακος τής άγιας Χρίστον τοϋ Θεόν ημών *Ανα- 

στάσεως» 5. Δυτικοί συγγραφείς τήν άγιοταφικήν Αδελφότητα τήν φρουρού¬ 

σαν τούς Άγιους Τόπους καλούσιν βυζαντινήν6. Έπί Σταυροφόρων, έκτος 
άλλων, οΐ “Ελληνες κατ’ αΐτησιν τού Αλεξίου Κομνηνού κατεχουσι καί την 

Εύρεσιν τού Σταυρού προς λειτουργίαν 7. 

Οι ορθόδοξοι πατριάρχαι καθ’ ολην τήν Σταυροφορικήν περίοδον εκλέ¬ 

γονται τακτικίος καί διαμένουσιν ως έπί τό πλειστον έν Κωνσταντινουπόλει 
εν ίδιαιτέρω τόπφ, «ιά Στείρου», ύπό τήν προστασίαν τών αύτοκρατόρων 
μετέχοντες τής ζωής τής έκεΐ έκκλησίας8. Ό πατριάρχης Λεόντιος έξελέγη έν 
Κωνσταντινουπόλει έπί Μανουήλ τού Κομνηνού καί άπήλθεν εις Ιερουσαλήμ 
κρυφίως. Επειδή δμως οΐ Λατίνοι άπεπειράθησαν νά φονεύσωσιν αυτόν, ό 
αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου διά γραμμάτων έκάλεσεν αυτόν εις Κωνσταντι¬ 

νούπολή 9. 
Καί μετά τήν άπέλασιν τών Σταυροφόρων οι Βυζαντινοί αύτοκρατορες 

1 Ή Ιερουσαλήμ 803. 

2 Παπαρη γοποΰ λου 589. 

8 Μ ί £ΐΐ6 139, 504. 
4 Μ ί£ π ε 333, 652. Ό Ιωάννης Κομνηνός 1118-1143 κατά τον Ν. Χωνιάτην έσκέ- 

πτετο πάντοτε τούς 'Αγ. Τόπους: «<5ιαπτασ0αί πρός Παλαιστίνην αντην όπου τό τής ήμετέρας 

ψύσεως πτώμα πεσόν άνηγειρεν ό Χριστός*. Μ ϊ § η 6 139,365, 369. 

8 Τ. Π. Θέμελη, Οί "Ελληνες έν τοΐς 'Αγίοις Τόποις, ’Αύήναι 1919, 32. Ή Ιερου¬ 

σαλήμ 1122. 
6 Α. ΟουτεΙ, Νοίΐοε Ιιΐδίοηφίε ευτ Γοτάτε άυ 5&ΐηί - δερυΐοτε άθ ΙεΓαε&Ιειπ ειι 

ΤεΓΓε-δαίπίβ XVIII, 1901, 92. 

1 ’Ανάλεκτα Β’ 408. 

8 Ν. Χωνιάτου Χρον. Διήγ. 140, 148. "Εκδ. Βόννης ’Ανάλεκτα Β'. ηλ Δ'. 1,303 

Μ ί £ η β 94, 429. Ν. Σιών 1910, 197, 1>ε β υ ΐ ε η III, 503. 

9 Όρθόδοξος Παλαιστίνη Συλλογή VIII. Τεύχ- 2 σ. XV-XXX. ’Ανάλεκτα Γ' 24. 
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φρουροί τ&ν°’Αν:Ζ ΖΖΖ™, ίπέΡ ™ϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ώς 

καί τών 'Αγίων Τή °*ων·,° Ιοαα'χιος "Αγγελος χάριν τής Ιερουσαλήμ 
«Και &ν ?“ν ^ηι,μενισε ι6ν *«™χι:ητήν διά πρεσβειών καί δώρων. 

π>5 ΆγγΜ0„ ’ Τρ°Τ, ° παΓΡ1α'™’1? Αοσίάεος, ή μεγάλη ίπψέλεια Ιοαακίου 

^ αύτ0,' (τ6ν ΣθλαΆν0ν) ^ 
ΖαίΖΖΖΖ'ΐ Γ·· αημετ°ν * τά Η^ή,^α ,Μ άαα εμε„,αν 

ν<ζε το™ναοί, ΖαΖ Τ ^ ΎΤΖ^’ "* ** «*““»* θά ™ά- 
πατριάρχης αναγορεύεται ΐΖΓ ^ Βηθίε°μ* Κ Θαν°νι05 τού Λεοντίου 

θεός Α' τφ ΐΖβίΖΖΖοΤΤ^ ™ ™ 6 &0^ 
λευ'ση. Εϊτα τώ 119 !εΧ 7 *« οτι <* βασι- 

+!■*** ;^Ζ ζιζλζ ζγ Κωνσΐανηνουπόλ^· ··*« 

ΙΓ,ΤΤ - 

Β' ίπέρ των ’ΑγίΖΖΖΖΖΖΖ^ Ζ.Ζ0*^0™ Ανδρονίκου 
ίόν σουλτα'νον Μάλεκ εν Νάσιιο /“ 'Ρε™ι αυτού εψθασαν εις Κάϊρον πρός 

*««ληφβ.Ισης ΐπο τών ΜωαμΧνΤήτΓκαΤΓεδ^ "-ΊΙΓ 
στηρίξει τού ίδίορ αύτοκράτορος οΙ Γ * Ζ Τφ 1305 *· Τϋ «*»- 

τόνΓολγοθάνή περί Ι0« ΙοίοΛίν, ®γΐ"Τ α™ «>« 1308 χατέλαβον 

σαλήμ Μουσουλμάνων τφ 1302^ βΧο^ν'δ ίπ° ™ν |ν Ί«Ρ°υ- 
Έλλησιν5. 4 Ρ οα ο Γολγοθάς ανήκει τοΐς 

«..Χίϊίΐ ΩΤ1:ΤΑΤ τ*4- * «-*» 
*.*» « ««*. 

, Ο πατριάρχης Αθανάσιος τώ 1330 αετέβη ρ?/· V 

* ,Λ«* - ’·«». «33ΓΚ?1£ί 

2αλαδινου την απόδοσή τοΰ ΣταυροΟ. ’ ° Ισαακι°ζ ξητ«ΐ παρά τού 
X ω ν ιά τ ο υ, Μί^ηε 139 λ « . 

ΙηίβπιαίΐοωΙ ά'ΑπΛέοΙορβ Νπππση^Ιίηαβ Π «96* 213 ί' ^ ^ ]θ11Πί31 

. Κ«^α*ουςηνοβ, Μί*ηβ 154 Τ Β' Ι33· 
μβια 55,95. ¥ 54, 110. Τσαγναρελη Γεωργιανά μνη- 

■αΖΖ7ΖV09· Ό?9°δ· ^ «·* Οδοιπορικόν Αγ^ 1896,5. 

: **ΖΖτ°ΑΖ ΖκΖΖΖ\°ΐ'ΙαΖ *1ε0°σόλΰμων 428. 

’ Χ*' Π“-8οπ„«„ο, Ί™ξ42ΓΟΒ· Δ' ΙΠ· 

ϊ 
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π0ς Καισαρείας τής Φιλίππου, δσνις εσπευσεν εις Κωνσΐαντινοΰπολιν και 

παρεπονέθη κατά τού Αθανασίου. 

Τή μεσιτεία του βασιλέως Ίωάννου Καντακουζηνοΰ παρακληθεντος υπό 
χ0υ πάπα Κλήμεντος <Γ' (1342) καί τή συσχάσει τοΰ βασιλέως προς τον 
πατριάρχην Λάζαρον διηυκολΰνθη ή έγκατάστασις τών Λατίνο^ν εν τώ 
'Υπερώω τής Σιών1. Αυτός ό πατριάρχης Λάζαρος τφ 1346 στέφει έν 
’Αδριανουπόλει τον Καντακουζηνόν βασιλέα 2. 

Ό βασιλεύς τφ 1349 πέμπει πρεσβείαν προς τον σουλτάνον Νασρεδίν 
Χάσαν ’Ίπν ελ-Νάσερ υπέρ τών Χριστιανών και τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολΰ- 

μων, άμα δ5 έχορήγει χρήματα προς επισκευήν τοΰ Παναγίου Τάφου καί τής 

Βασιλικής τής Βηθλεέμ3. 

Αί μεσιτειαι Τωάννου Ε' τοΰ Παλαιολόγου προς τον σουλτάνον Άσράφ 
άπήλλαξαν τούς Χριστιανούς καί τούς 'Αγίους Τόπους μειζόνων διωγμών 4. 

Ό αυτός αύτοκράτωρ έπεκΰρωσε την εκλογήν τοΰ πατριάρχου Δωροθέου 

1382- 1416 5. 

Τφ 1435 "Αλέξιος Β' ό Κομνηνός άνεκαίνισε την ξυλίνην στέγην τής 

Βασιλικής Βηθλεέμ6. 9 

ΓΩς κατακλείς τής βυζαντινής επαφής καί αλληλεγγύης ΐσταται ό 
πατριάρχης Θεοφάνης, δστις λέγεται οτι παρέστη εν τή Συνόδφ τή συγκρο- 

τηθείση εν τφ ναφ τής 'Αγίας Σοφίας (1450- 1451) 7. 

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΣ 

Έξετάσαντες έν πλήρει συντομίφ τά σπουδαιότερα γεγονότα, δι* ών 
καταδείκνυται, οτι ή Ιερουσαλήμ μετά τών "Αγίων Τόπων ύπήρξεν όστοΰν έκ 
τών δστέων τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εισέλθω μεν νΰν εις τον λαβύριν¬ 

θον τής αρχαιολογίας διά νά ίδωμεν καί άπαριθμήσωμεν συντομώτατα τί 
ύπελείφθη έκ τών άναρίθμων βυζαντινών χτισμάτων. 

1. Τό πρώτον ένδοξον κτίσμα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήτο δ 
ναός τής "Αναστάσεως. Εΐδομεν ότι κατεστράφη τφ 614 καί άνεκτίσθη υπό 

1 Αυτόθι 434. 
2 Ί. Καντακουζ. Ίστορ. Γ'. 92. Καρολίθου, Περί τής εθνικής καταγωγής... 366. 

3 Τ. Καντακουζ. Αυτόθι. . 

4 Καραμζίν, Ρωσική Ίστορ. Ε' 48. 

6 Η© βιιΐβη, ΟγΪ6Π5 ΟΗπδΐί&ηαδ III, 513. 
0 Τ. Π. Θέμελη, Ή έν Βηθλεέμ Βασιλική διά μέσου τών αιώνων 1923, 6. 

7 Τινές άμφιβάλλ,ουσι περί τής Συνόδου ταύτης. Χρήστου Πα παϊωάννου, 

Τά πρακτικά τής οΰτω λεγομένης ύστατης έν £Αγίρ; Σοφία Συνόδου. Κων/λις 1896. Οίΐι- 

6 ο π, Τάε ΙιίδΙοτγ οϊ Ιΐιο άεόΐΐπε.... 1898 Βοπάοη VII, 135 έν υποσημ. Τά Πρακτικά 

τής Συνόδου έξέδωκεν ό Δοσίθεος έν τφ Τόμφ τής Καταλλαγής 154 μετά τινων διορ¬ 

θώσεων. 
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<Π? αυτού αυνεπληρώθ^ώ ΙΟίΓίπΤίΙΤ ^ ^ *α1 * άναχ«™- 
"Γ «· ^ Μο;^ο«. Βραδΰ- 

αιενην και οϋτω τό οικοδόμημα εν ιαΐτ Ιν? Γ°υ ναθδ ΐπά ^ίαν 

"ί™ μαραμένε, βυζανπνόνλ Α| νενικ,Ιί ν“ ί Τ™ ™αΜ«ν τής 
και κατά την άναχαίνισιν τοϋ 1810 Σιίιιεπ “υι“υ ΎΡαμμαί διετηρήθησαν 

^ λογιών διαφόρων Ιδνόδν Ι 'ΧΓ ^ -λετας 
εργον των βυζαντινών χρόνων Ή Αίΐή ίΐ Γ ” ^ ΑδλίΙ ^οα 

7 « *“* «όνων, τεΐ'ρων δΐ| «Ϊτών^*?* Ν' ^ 
βυζαντινού ρυδμοϋ ίαταται δκεραιος ^ τή? “1 β<ί^' * « «'*>ν 
Αγιου Ιακώβου μετά τμήματος Τού ™,ν / ' Α·,Τ'οονια? ι(ϊ? εκκλησίας του 

καί κάτωθεν τής μονιούΙβραΓαϊ"^ "^Α' * Αύλή? 

εής άγιας Ελένης». Πρός Α. δί τής ΑυλΤςή 

νπαρχονσι τρία ορθόδοξα παρεκκλήσια Λΐ Γ°* κωδωνοστασίου 
«μφιβαλλει, κατά «» καί δ ΙείίεΓ),, 

ια αιωνος. Λεν προσδιορίζει δμως τήν ίΤ™ ηΤ..εΐν“1 βυζαντινά έργα τοϋ 

αίρεται, δταν Ινδυμηθώμεν δτι μνημονεόονΙΓ" Τ “μφΐβθλία αΰ’τη 
προς Ν. πΰλη του ναοΰ της Άναστάσ^ « “ υπο τ0υ 2αΦ°υλφου 6. Ή 

Βυζαντινούς- ά,ΐά 1 ^ 

διαφωνίαι σημειουνται7 Ό ν0^η6 ^ ^ ^ δ^ρα και πολλαί 

την βυζαντινήν αυτής τέχνην8. Δυτικοί συνν^*1 ~ & ^,31111136 ομολογοΰσι 

βυζαντινήν άμφίεσιν, Ιν τοότοις ώς έ'ργον άΙΙΐΓ^’ “ί™ ε6θ1αΗοναί *ήν 
Ροφορους καί μάλιστα εις χρόνους^τοΓΙ Τ , Γ" εϊ= ^ταυ- 

8°^; άνενεωσε τήν δπόθεσιν περί τήςΐν “! '° δΐΓΖ3'- 
αρχαια καταγωγή τού πλαισίου ώς κωνσταντινΤ"^^ >·. Ή 

τ™ «*?■«» ρ-"!γ,τ; γγ/η ::: χ··^.0 «·««» (0ηΜε 
Σταυροφόρων ή Εκκλησία του ·Ανίου Τάα,ω, Υ ' ’ ' * δλ“ς έπισκενάς τών 

-* ~: 

Έ^.* Ι932’ -- 

: - «* **«** .. 76, 
Οδοιπορικά 267. 

Ή Ιερουσαλήμ 823. 
Οενο^ΐίό, 1^08 £ρ·Π56ς 9ΠΠ Τ · 

109 ν ί Π Ο 6 Π ί - Α 5 ε I, ΙβΓα8βΙβΜ β; ^2 νΐΜ 1897, 290. * * 

ϋιη ΙιεάβιιίβηάβΓ Ε.€3ί τίρς ρ_β , .. ’ Λ 

"!;??3Λί,"υί3 Κο—--· - οΗσΠΙ οίεΓ Κοιη 
'Ί', ΜιΠ"01 ό'εη ίιγεαυιίη 43, 1910. 
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σκευήν τής προσόψεως είς εποχήν προ των Σταυροφόρων και κατά συνέπειαν 
ή εργασία οφείλεται εις τήν άνοικοδόμησιν Κωνσταντίνου του Μονομάχου Κ 
Έτέρα πόλη τοί5 ναοΰ τής Άναστάσεως είναι ή πρός Δυσμάς εν τή χριστια¬ 

νική όδφ, ή τις είναι έκτισμένη και γενικώς αποδίδεται εις τήν άνοικοδόμησιν 
του Μονομάχου2. Έκ των Προπυλαίων του Μ. Κωνσταντίνου των πρός Άνα- 

τολάς σφζονται ετι σήμερον ?νείψανα έν τή κεντρική άγορα3. "Ετερα λείψανα 
μεγαλοπρεπή των κωνσταντινείων χτισμάτων εύρίσκομεν εν τή πρός Α. του 

ναοΰ ρωσική εκκλησία, άτινα προσηκόντως διελαλήθησαν 4. 

Εντός τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως τό παρά τήν Εΰρεσιν τοΰ τιμίου 
Σταυροΰ παρεκκλήσιον τής Αγίας Ελένης είναι εργον τής άνοικοδομήσεως 
τοΰ Μοδέστου εκτός τοΰ τροΰλλου. Οϊ έν αΰτω κίονες καί τά κιονόκρανα πιθα¬ 

νώς προέρχονται έκ τής Βασιλικής τοΰ Μ. Κωνσταντίνου δ. Τό Έπτακάμαρον 
ή αί επτά αψίδες τής Παρθένου, δπερ συνίσταται έξ επτά καμαρών υποβα¬ 

σταζόμενων υπό κιόνων κορινθιακοΰ καί βυζαντινοΰ ρυθμοΰ, είναι έργον τής 
άνοικοδομής τοΰ Μονομάχου 6. Όμοίως ή Φυλακή τοΰ Χριστοΰ και αί τοπο- 

θεσίαι τοΰ Ακάνθινου Στεφάνου καί τοΰ Διεμερίσαντο μνημονεύονται προ 

τών Σταυροφόρων 7. ? 

Ή Βασιλική Καμάρα, δι' ής είσερχόμεθα εις τό Καθολικόν τών Ελλή¬ 

νων, είναι έργον τών Βυζαντινών καί ανάγεται εις τήν προ τών Σταυροφό¬ 

ρων εποχήν. Έχλείετο άνατολικώς υπό μΰακος. Οί Σταυροφόροι άφήρεσαν 
τον μυακα καί τάς πΰλας καί βραδυτερον οΐ Λατίνοι κατέστρεψαν τό εκεΐ 
από Κωσταντίνου τοΰ Μονάχου ΰψοΰμενον θυσιαστήριον τών Όρθοδόξων 8. 

Έν τή δυτική πλευρά τοΰ ναοΰ, όπου δείκνυνται οί τάφοι τοΰ Ιωσήφ καί 
Νικοδήμου, τό εκεί σωζόμενον άρχαΐον τείχος τής βασιλικής αποδίδεται 
είς τον Μ. Κωνσταντίνον. Μνείαν τών ελάχιστων λειψάνων τών διασωθέντων 

έκ τοΰ κωνσταντινείου οικοδομήματος ποιείται 6 Ί. Κοντακώφ9. 

2. Ή επί τοΰ Τάφου τής Παναγίας εν Γεθσημανή υπόγειος εκκλησία 

σώζεται σήμερον ώς έκτίσθη τό πρώτον υπό τών Βυζαντινών. Περί τοΰ 
πρώτου αυτής ίδρυτοΰ έρίζουσιν ή Αγία Ελένη, ό αΰτοκράτωρ Θεοδόσιος, 

1 Εβίίδε άα 8. 8εριι1α-6 24. Α. £ 6 § 6 η ά γ ε, 1ε 8αίηΙ δερυΙεΓβ 89, Α. Π ο π ώ φ, Τό 

έν Ίεροσολύμοις Λατινικόν Πατριαρχεΐον 439. 

3 Ή Ιερουσαλήμ 812, 556. 

3 Αυτόθι 745. 
4 V. Οιιετίη, Ιβπιββίβιη, Ρατϊδ 1889,260.0. ϋιίΓαπά, Τα ΒΑδίΙίηιιβ άιι δαίηΐ 

δεριαίοτε έν Κ,ενιιε Βΐόΐΐηηε Ρατίδ 1896, 329. 

5 Ή Ιερουσαλήμ 746. 

6 Αυτόθι 789. 

Τ Αυτόθι. 

8 Αυτόθι 781, 807, 911. 

9 Αρχαιολογική περιοδεία άνά τήν Συρίαν καί Παλαιστίνην 1904, Πετρούπολις. 

Ρωσιστί. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ', 5 
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'■·<« - «*·.» 

"™”«1 »” ™> (Τιμ.πμ’· -» Μ,°™ με?. 
ορατά ίχνη τής βυζανιίνί)? τ0 ' . \ ^ της αήμερον είναι 

”4» *»·» 4 22Γ5 ί,Γί,Ξ1· ·’ ”1ί π"·"'“= 
χορος ψάλλε,. “Ετεροι τοινογραφίαι σώΓον™ · -Τ’ °™” <™ν,^ως δ 
του Τάφου της Παναγίας * Λ- / * ο / «ψΐδι τη δεξιόθεν 

είναι κεκαλυμμέναι έπιμελώς διά κοηάμαχοΓ ^ Ι01/07ί>“φίαι α&“1 

Αβτη προκαλβΐ τό ενδιαφέρον, δώπέηαΰΰα Πρ°δρ<5μ°υ σώζεται ««εραία. 

τατον ίπόδε,νμ« τοΰ στονροειδοϋ5 6ν&μοί "7°^™ ^ 10 

συποστατος. Τό οικοδόμημα άνάνεται Τ 'ί,Τ^ κ°™ων· ΕΙναι *Ρ“ 

εΰκτήριον τοί πατριάρχοο Ίωάννοο* Λ νΖηαΓ~'" ,(4^:460>^ ^ 

3;γ , * 

* ".«"Μ -Ιο„« 

κρατωρ Θεοδόσιος θεωρείται δη «! ^ Γ15 προ τοΐΙ 391· Ό αυτο- 

Έπ1 τϊί β«σ* ιστορικών και ’άογαιο>ονΓ~ ^ εκΚλη°ί<Χν ταΰτ7Η τΦ 385« 

τοϊ Β3Γ„α^4 ή Τνώμη_ ή 2 2άΤΧΓ “°κ?0’ίει^ 

5. Η εκκλησία τής 'Ανίαο ’Ά^ ^ ητο εργον σταυροφορικόν 7. 

βυζαντινόν, δπερ ύπεστη πολλας καταστοησ^^ β^εσδ“ είναι εργον 
νοι συγγράφεις καλούσιν αύτήν Ικκλησ^αΓ^^' ^ακαινί^ ® Μωαμεθα- 
Γάλλος αρχιτέκτων Μ&ιΐδδ βέβαιοί η Ε Γ<°^ λΡ°νων τών Ελλήνων9. Ό 

Σταυροφόρων, δ Ρ*^Ζ? ?ΤΥ ε1ν“' *ρ*Α« των 
τεκτονικής. 1 χ Γαι τι1ν εκκλησίαν βυζαντινής άρχι- 

νευομενη τφ ή*ίΙ<*'ν ^λησίο μνημο- 

ερΒΐιτια«.Δυσδ,άχρ,Γαείναισ)< ζ ά2!β?Ιει“[’ £ ™ οώζονται μόνον 

θείσης θ*ό τοϊ άρχ,ε,,σχό,ου Χάννου (“π)Γ^Τ^ ^ 
, .,7—---- ' ' 41 υ· Αυη1 ανφκοδομήάη ύπό 
η Ιερουσαλήμ 519. 

2 ^Γπα6έ Μεΐ8ίρΓηΐαι1Μ ~ 
3 V ΐ π ο β π ί δ Κ λ ι Τ Η 11 η> °€ί1ΐ5θΐιιαιιι 146. 

* Ν. 2ιών 1926^175/6Γα53ΐ6ηΐ 654' 

* Ή Τερουσα?^μ 356€ ^ Ι907’ 87· 

Βατπ&Βέ, Οβ11ΐ5β2ΐι&ηί 1920 Ογ^γ λ ι 
' Ή Ιερουσαλήμ 266. ’’ β11ι3βηι21α 1921, Ν. 2ιών 1924 565 

. * Α4ΐ4<Κ· Όνοββέ, ήβΙίίΜ ο4ο , . . *’ 

ε5“'263. ΙΡί1 αυΐΠν '1ί”™π0ν 

ί 
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του Μοδέστου. Ή εκκλησία αΰτη δεν εχει σχέσιν μετά του νυν θεωρούμε¬ 

νου υπερώου Χ. 
8. Λείψανα των τειχών τής Ευδοκίας παρατηρούνται παρά τό Σιλωάμ2. 

9. Τά θολοειδή οικοδομήματα τής διπλής Πύλης τοΰ Χαρέμ - Σεριφ 

ώς και ή χρυσή Πύλη χρονολογούνται από τής Ευδοκίας3. Ώς προς την 
χρυσήν Πύλην μεταξύ πολλών άλλων γνωμών υποστηρίζεται υπό τού Υο^θό 
δτι ή αρχιτεκτονική και ό διάκοσμός της βεβαιούσι την βυζαντινήν καταγω¬ 

γήν της4- 
10. Τό Χαρεμ - ΣερΙφ τό θαυμασιώτερον οικοδόμημα τής Ιερουσαλήμ. 

Ό ρυθμός τού τεμένους θεωρείται βυζαντινός, τό δέ πολύγωνον αυτού σχήμα 
δεν είναι πρωτοφανές. Υπάρχου σι πολλά! έκκλησίαι. Υποτίθεται, δτι οί 

αρχιτέκτονες ή σαν "Ελληνες5. 

Ή γνώμη, δτι τό τέμενος έκτίσθη κατ’ άπομίμησιν τού επί τού "Ορους 
των Έλα ιών ναού τής Άναλήψεως δεν υποστηρίζεται6. Έν τω τεμένει τούτω 
εγένετο συνδυασμός πενσών καί κολωνών υπό Ελλήνων τεχνιτών, καθώς και 
έν τφ 'Αγίφ Μάρκφ τής Βενετίας7. Ό Ειιόοΐΐ νοη 5πο1ιεηι (1335) άνεγνώ- 

ρισεν εύκρινώς τον ελληνικόν ρυθμόν τού Χαρέμ - Σερί^ρ8. Ό ΕιιΙζΟ από 
αρχιτεκτονικής άπόψεως γράφει δτι αί παραδόσεις τών εργατών ήσαν βεβαίως 
βυζαντινά! και τό άνοικοδομηθέν περίφημον θολοειδές ιερόν ήτο κατά συνέ¬ 

πειαν βυζαντινού χαρακτήρος. Τον χαρακτήρα τούτον κατά μέγα μέρος διε- 

τήρησε μέχρι τής σήμερον, πολύ δέ υλικόν καί ιδία στήλαι εχρησιμοποιήθησαν 
έκτης Βασιλικής τού 'Αγίου Τάφου. Έσωτερικώς τό οικοδόμημα έκοσμειτο 
υπό μαρμαρίνο^ν πλακών κατά τον βυζαντινόν τρόπον. Τό τύμπανον τού 
τρούλλου και αί αψίδες, εφ’ ών έστηρίζετο, έκοσμήθησαν δι’ ύέλων μωσαϊκού 
βυζαντινού χαρακτήρος. Εί και έσωτερικώς πολλά άπέμειναν εκ τού αρχικού 
βυζαντινού χαρακτήρος, έξωτερικώς τό οικοδόμημα κοσμείται κατά περσικόν 
σύστημα. Διά τό μεγαλοπρεπές τούτο οικοδόμημα είργάσθησαν "Ελληνες, 

Αρμένιοι, "Αραβες, Πέρσαι, Τούρκοι καί Φράγκοι 9. 

11. Οί Σταύλοι. Έν τή Ν. περιοχή τού μεγάλου Περιβόλου τού Χαρέμ- 

Σεριφ ύπάρχουσι θολοειδή υπόγεια, άτινα εχρησιμοποιήθησαν ως σταύλοι. 

5 Άρχιμ. Καλλίστου, Ίεροσολυμιτικόν Κανονάριον 1914, 40. Ή Ιερουσαλήμ 

289. Κριτικαι ενστάσεις κατά τής Εκκλησίας τής Σιών έδημοσιεύθησαν υπό Οΐι & τ 1 β 5 

\Υ & Ιδ ο η έν Ρ&ίβδίϊηε Ε. 7. 1917, 165. 

2 ^ηΐδ&ίβηι 1918 - 20 1)}· Ο. Κ.. Λ 8 1ι 5 ε ε, Ι>οηάοη 1921, 60. 

8 Τΐιε Η&ηάόοοίί οί Ρ&ίεβίίηε 03,' τι ^ ε 1922, 65. 

4 Ι)ε V ο § ύ έ, Ινε Τεηιρίε 65-68. 

6 Βενιαμίν, Προσκυνητάριον 257 - 60. 

Κ ΙνοτνΓΪε, ΜοπιππεπΙε οί Ιΐαε ΕαιΊγ ΟιιιγοΙι 142. Ο ιι ο 1ε \ν ο γ ί 1ι 150. 

? 8ιιπά3.γ, Βαοτεά δΐίεε οί Ιΐιε Οοερείε. 

8 Ρ&Ιεείΐαβ ΡΪΙ^Γίιη’ε Τεχί 8οοϊεΐγ XII. 

8 ΤΙιε Η&ιι 05 ο ο 1ε οί Ρ&ίβδίίπε 1922, 6δ. 
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Μεταξύ πολλών γνωμών υποστηρίζεται ητ, 

Ιουστινιανού διά την υποστήριξή της ΝέαΛρ *αΤε™6υ^σ«ν του 
υπό του ίδιου αΰτοκράτορος ίδρυθείσης Κ * κγ'^σιαϊ της Θεοτόκου τής 

ϊδρυβείσης σφζίντ^^'νδν ΐίίς ^ Εΰδοκίας 
,» ΤάΖ “ 11 εχκλΐ1σι? «ον Δομινικανών Παιέοων« 

14. ’Αχεοαία σφζείαι 7^ηοία^ ί8θΖείσηί ίχκλγία* τ$ 438-9 * 

τΊ3 Ιερουσαλήμ ίδρυθεϊσα τοίσυπό μ°^5 Τιμίου Εταιιροϋ έξω 

ΙΟ® Γεωργιανού μονάχου Προχόρον Γ™* ^ ΐφ 1038 ύπό 

16. Έν'ιή ΙρΪνΠήΤποΓ™ Αν.' Π^οκοπίο« σφζονται Ιν Άποί-Τόρ» 

δδόν Νεαπόλεως καί έν ^ΧχΤτϋΓόΛ ^ «ατά 

Μουσεΐον άγοΰσης άνεκαλιίφβη™ 1925 αα,παΤ·. Γ? Ρ°5 ™ πρωιαΚ“όν 
επιταφίου επιγραφής «Άνατολία» «. κ°ν β^αφος ελληνικής 

"Ορους τών Έλαιών Τ ’Ανα?,ίΨεω? **ί ™0 

ταυτα διαγράφουσι ιόν όκτα'γωνον βυΕανηνον οΤ 378 ’’ Τά ^είηα 
έν τή Χρυσή Εκκλησία τής ’Ανπο Ι ' Ομοίως 
έντώ 'Αγίψ Γεωργίφ τής\ζρας *αί |ν '’π° Κων°™™ον, τφ 516 

τον Αγίου Σέργιου καί Βάκχου" Κωνσ™''τινουπόλε, έν τή Ικκλησί? 

σώζεται μικρόν παρεκ^λήσιΙΓτής πΓνΙγΤα ^ ^ ^ ΓαλΛαίων “νδ9“ν 
««** βυζαντινής 1^, ΐ5 ί,Γ ΙΓ™ “ 
σθεισα μονή τής Παναγίας ή ΰπό τοϋ Ποοκηΐ' Ιο1)0«νιανου ανακαινι- 

19- Ή μονό τοϋ ·Α„?„ ™υ/Ιί0*03™™ μνημονευόμενη λ 

ιήζ Τραπεζουντίας ’Άννης καί τοϋ Τοα^ «ν“«“ΐ·νισθεΐσα ΰπό 

^°^χ:ζ?ζϊ 

Η Ιερουσαλήμ 250, 1262. 
2 Αυτόθι 1926. 

3 Αυτόθι 1257. 

5 ,π6/ ° δ ί1 έ) ^ £&1ί565 340. 
η Ιερουσαλήμ 1271 

Έπί τοΛοΓόυΓτΓ/™^^^ 52-78. 

Ή Ιερουσαλήμ Π84. Φζ°νΚ“ πλεΐσ™ «*·*« βυζαντινής πίοελεΰσε<ος. 
ν ί 12 0 611 ί· - Α 5 6 1, ^6Π183Ιβιη Β' 920. 

ί 
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και άλλα, ώς αί άνακαινισθεΐσαι έκκλησίαι τών μονών τής Φακής του 
'Αγίου Νικολάου, τών 'Αγίων Θεοδώρων, τής Σεΐδανάγιας, του ΓΑγίου Δημη- 

τρίου, του 'Αγίου Γεωργίου κλπ. Πολλά δέ έτερα κατάκεινται ετι εν τάφφ *. 

Επειδή δ5 έν τη άνασκοπήσει τών αρχαιολογικών χριστιανικών μνημείων 
τής Ιερουσαλήμ ύπεισέδυσε διαφορότης άντιλήψεως έν τή κρίσει περί τής 
μορφής του ρυθμού ώρισμένων μνημείων, άν άνάγωνται εις καθαρώς βυζαν¬ 

τινήν περίοδον ή εις τήν σταυροφορικήν, διά τούτο έπισυνάπτομεν τάς έπο- 

μένας παρατηρήσεις. 
Οί Σταυροφόροι κατά τά 87 έτη τής κυριαρχίας αυτών φκοδόμησαν 

πολλά. Ό ΟοηάοΓ γράφει: «Τά μνημεία, άπερ οί Λατίνοι έγκαιέλιπον, μαρ- 

τυροΰσι τήν κυριαρχίαν αυτών έν τή οίκοδομητική τέχνη...» Οί συγγραφείς 
τον έργου ΤΙαε δατνε^ οί λνεείετη Ρ&ΐθδίΐηε κατήρτισαν κατάλογον 37 

εκκλησιών γνωστών ως υφισταμένων έν Ιερουσαλήμ ή παρά τά τείχη τής 
πόλεως κατά τον ιβ' αιώνα. «Ουδ’ είναι τούτο μόνον, προσθέτουσιν, δπερ 
ΰπελείφθη έκ τής Σταυροφορικής πόλεως, διότι οπουδήποτε ό ερευνητής 
περιπατών άνά τήν ' Αγίαν Πόλιν συναντά μεσαιωνικά λείψανα. Ή όλη αγορά 
ή προς Ά. του ξενώνος του 'Αγίου Τωάννου είναι σταυροφορικόν έργον 
άντιπροσωπεΰον τήν άρχαίαν οδόν Μαίοιιίδίηαί καί τά τείχη τής οδού τής 
άγουσης εντεύθεν εις τήν πύλην τής Δαμασκού, όμοΰ μετά ωραίου θολοει¬ 

δούς οικοδομήματος προς \4. είναι μεσαιωνικής τειχοποιίας. Ό νύν πύργος 
τού Δαυίδ είναι τό σταυροφορικόν φροΰριον τών Πισανών, οπερ άνιδρΰθη 

άμα ώς ή πόλις κατελήφθη ΰπό τού Γοδεφρείδου» 2. 

Είναι αληθές, ότι και σήμερον σφζονται λείψανα σταυροφοριών έργων, 

άλλα δεν είναι ορθόν νά πιστεΰωμεν ότι πάντα τά σφζόμενα είναι σταυρο- 

φορικά. Ύφίστανται ικανά βυζαντινά, καίτοι ό Οοιιτεί;3 γράφει, ότι οί 
Λατίνοι σκοπίμως σιωπώσι περί τών μοναχών καί βυζαντινών μονών τών 
έκτος τής Ιερουσαλήμ. Ό Ρώσσος Α. Ποπώφ είδικώς έμελέτησε τό ζήτημα 
τούτο έν τφ φωτί τής ιστορίας καί τής αρχιτεκτονικής καί βασίμως άνή- 

ρεσε τήν θεωρίαν τού έκλατινισμού τής Ιερουσαλήμ άποδειξας οτι πλεΐσται 
μοναί καί έκκλι^σίαι διεσώθησαν έξ άρχαιότητος και είναι έργα ελληνικά4, 

ήτοι «ή 'Αγία Γη ή τού Εσταυρωμένου πατρφα κληρονομιά, ώς οί Σταυ¬ 

ροφόροι καλούσιν αυτήν, ΰπ~ οΰδενος τίτλου νομού εξασφαλίζεται αυτοΐς. 

'ϊστορικώς ή μόνη Δυναμις, ήτις είχε νόμιμον άξίωσιν έπί τής Παλαιστίνης 

1 Έν τοϊς ύπογείοις τοΰ γερμανικού ξενώνος του απέναντι τοϋ 'Αγίου Τάφου σφξον- 

ται αρχαίοι τάφοι μετ’ επιγραφών ελληνικών. 

2 ΜαΓ^οΗοιιίΙ), Οαΐτο, ^^πιεαίειπ, ββ,ια&δοαδ 203. Τ. Π. Θέμελη, Οί “Ελλη¬ 

νες έν τοϊς Άγίοις Τόποις, Άθήναι 1919, 38. 

2 Ι,ά Ραίβδίίηε εοαδ Ιβδ ΕιηρβΓβαΓβ Οτβοδ 102. 

4 *Α. Ποποόφ, τό Λατινικόν Πατριαρχεΐον τής Ίερουσα?ά]μ κατά τήν εποχήν τών 

Σταυροφόρων. Πετρούπολις 1903. 
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Αζί /“ϊα™·^ “λλ0ν συ™α(ί,έα: «Νο όοαδί 

*>“ &* ;ηΜεΐ5( Β^ αΖ 'ί ; 3 ί0 Γε2εϋε 1116 ΗοΙ>' ««» 
ιπεπί ογ ΙιΗΐίηΐείπο·»! Ή™ ηί Α ' ^ ,ηί0 3Ρο1>& πιονε- 

φόρ0ι ηρ|αν™ ιοί ^γον μετά - ΤδΐΛ^^ {π<%«, «η οί σιαυρο- 

ρωσεως τών Αγίων Τόπων. Αλλά ταχέως 71,” “"ίσΙων “πεΑευβε- 
σιν ^ «Χλαπησμόν. «Ό ελληνικός νΐΓ πολ,πκήν κίνη- 

αίτοί εγένετο * 

Ετεροι συννραωεϊτ έτη™-, ' , ζ υ λατινικού κλήρου» 2_ 

δον άπέκρουσαν τάς αζανροψο^Ις^άντΑόί^ τ^σΓαυδ0(Ρ®ρ«ήν περίο- 

ραϋπητοπχ ο£ ώε 0Γαο;ί!εν^Γ/ο™ ' 7 5' ^ Η°^ ^ «* 
*7 3Π^ί1β οί '3"’: Μ.ΙοποβΠν ίΐ,β Γ" “ ΙΙ; '™3 Π01 ΙΙΐ6ίΓ5 

εΐ3,ηι 10 — «.ο β/3ΠΙΙ·π66 £ΡΙΙΓ Μ ω 3^ 

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΝ ΤΗ ΤΕΧΝΙΙ 

η βυζαντινή περίοδος Ζαλ^™ η, δημΐ0υ^“™ τέχνης, όσα 

ρ.°1 '0μ0ί μ“νον ϋά Αντλούν τό θέμα τοίίτο ’Α)Γ ί^’ °Α°*Α»1- 
της ε?°υοαλήμ Ιθυσίαξον κα· έχήσιευον ', 1 “ι μοιραίοι περιπέτειαι 

, Γ« πρώτιστον καί μοναδικόν έργον βΓΓ? Γ11-ν ™ηαεχ''ίαν «*<%· 

° Μ»--ος χάρτης τής Μ«δηβ1 4ν *α, 
™ ,ημ ®ς εκτίσθη 6πό τοΰ Άδριανοΰ άί Τ’ είκ0νί&αι ή Ίβρου- 
αγίας Ελένης, τής Εόδοκίας καΠ»«ή δπο^? 

«νοραί, ξενώνες, μοναί, έκκλησή κ« βασ) " ·’ ^ περΐσ™Αι“< *%°ί 
μον αστό τής θρησκείας τοϊ Ίησο0 Χρ^,ιοί &ημί°ν^θίπί ™ περίφη. 

Εν τφ Μωσαϊχφ Γής Μαδϊΐβώ: Τλ / . 

σταντίνου Ιξαφανίζεται καί φαίνοντσ, Γ0Ϊί ναοί Μ. Κων- 

ιής εκκλησίας δάπεδον μετά τής κεντρικήΓκιΙ 01 συν«Ρμ<ίζουσαι τό 
Ομοιως^καί τό άτριον διά λόγους τεχνικές 7ςΖΤ' ^ Μλ^ 

* Ρώμη, Ιν'φ^είκον^ται^χυκλοτερ^™^10^ ,°^νο? % Αγίας Πουδεντιανής 

Α * Στάσεως \ ^’^ ΖΖΖ’* **£ 

—“ι-4* - ώ ι^Ζ'Λ^. * 

Εΐ^Ηίβεη Οβηίυπβδ οίίΗε οη·Ιιλ>ι ν-ν 
Μ.Α. Ινοηάοη 1899, 414. °Χ °Γ€6ΐ< 01ΐιΙΓ^ ^ ίΗο Κ6ν. Α & Η ο Γ 

’ “8,ίο;Γβ <*« ετοίεεμετ II, χ2. 1 

- ν. 

6 Τεταύο. Ραπδ 209. 
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Τάφον ως στόμιον φρέατος κυκλοτερούς. "Ανωθεν τοΰ στομίου επί εξ κολω- 

νών ή οκτώ ύψουται μικρός τροΰλλος. Δεξιά αί δυο Μυροφοροι καί αριστερά 
ό "Αγγελος κάθηται. Οΐ πάντες διά των χειρών δεικνΰουσι τον Τάφον. Εκ 
τοΰ μέσου τοΰ στομίου τοΰ φρέατος (τάφου) ύψοΰται τετράγωνος λίθος 

κλείων τό στόμιον τοΰ Τάφου ί. 
Δίπτυχον εξ Ιλεφαντόδοντος τοΰ Ε' αίώνος τής έν Μιλάνφ συλλογής 

Τριβουλτση παριστα ως κυκλοτερές οικοδόμημα τον Τάφον τοΰ Κυρίου, προς 

δν μεταβαίνουσιν αι Μυροφοροι2. 

Τω 430 ό άγιος Πετρώνιος, επίσκοπος Βολώνης έν Ιταλία, έπιστρέψας 

εξ Ιερουσαλήμ διέταξε νά κατασκευάσωσιν επί τή βάσει τοΰ σχεδίου τής 
Βασιλικής τοΰ 'Αγίου Τάφου ώραίαν εκκλησίαν εις τιμήν τοΰ "Αγίου Στεφά¬ 

νου. Έν τω μέσφ τής εκκλησίας κατεσκευάσδη εκ λευκοΰ μαρμάρου απα¬ 

ράλλακτου τοΰ Τάφου τοΰ Κυρίου ημών καί ό τάφος ήτο έν σχήματι σαρ¬ 

κοφάγου 3. 
Μικρογραφία τοΰ Λατερανοΰ εικονίζει τον "Αγιον Τάφον. Αποτύπωμα 

εξ έλεφαντόδοντος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων Ε'—Τ' αίώνος 
καί αποτύπωμα φιάλης θο Μοπζ& είκονίζουσι τον "Αγ. Τάφρν έστεγασμένον 4. 

Έκ των προϊόντων τούτων τής τέχνης έξακριβοΰται δτι ή εκκλησία τοΰ Αγιου 
Τάφου ήτο εστεγασμένη, εν άντιθέσει προς τους φρονοΰντας, δτι ήτο ανοικτή 5. 

Έξ ώρισμένων "Οδοιπορικών καθίσταται αντιληπτή ή διάταξις κτισμά- 

των τινών ή καί αυτής τής Ιερουσαλήμ. Άναπαράστασις τοΰ Κουβουκλίου 
εγένετο τω 1467 έν τή εκκλησία τοΰ "Αγίου Παγκρατίου τής Φλωρεντίας υπό 
τοΰ άρχιτέκτονος Λέοντος Βαπτιστοΰ ΑΙΒοτίΐ καί τή δαπάνη τοΰ Ίωάννου 

Βαοοείΐαπιΐδ6. 

Ή βυζαντινή τέχνη διεσώθη εις εικόνας, εϊς τοιχογραφίας, εις μικρο¬ 

γραφίας καί μωσαϊκά, άτινα πάντα σορζονται έν Ιερουσαλήμ καί Βηθλεεμ. 

Συλλογήν επιγραφών καί μωσαϊκών καθ’ δλην την Παλαιστίνην, ως και τής 

Ιερουσαλήμ, έδημοσίευσε τω 1933 ό Μ. Ανΐ - Υοηαΐι7. Έν δλω έδημο- 

σίευσε 588 τμήματα 388 οικοδομημάτων. Αυτή ή πληθύς τών μωσαϊκών 
μαρτυρεί, δτι ή Παλαιστίνη άπήλαυσεν ευημερίας καί ησυχίας καΗντεΰθεν 
τά πλεΐστα τών μωσαϊκών ανάγονται εις τον Ε' καί ζΓ' αιώνα, έως δτου 

1 Ή “Ιερουσαλήμ 596. 

2 Ή Ιερουσαλήμ 596. 
3 νίΐΐίωη’β Ηοίχ Οΐίγ 2 βώΐ. 278. Οαΐάε άβ 1& Τβητε Β&ΐηίε ρ&γ Ι^ΐενΐη ύβ 

Ηαηαιηβ 1897, 249. 

4 Ή Ιερουσαλήμ 598. 
6 Αύιόθι 597. Παρόμοιον ζήτημα ύφίστατο καί διά τον Παρθενώνα. 

0 Αυτόθι 702. 
7 Τίιβ βα3Γίβτ1γ οί Λε ϋβρ&ΓίπαβηΙ οί ΑηΙίηαΐΐίεδ ίπ Ρ&ΐοδάπε 1933. 
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! 6έ!ΐν,|<ΙΕ Γ6ν φ<Μνον ιη~5 Περσία? κα1 ·Μ»β»' 

Εχ των 280 διαχεχοσμημένων εδαφών ιά 165 όίνήχουο,ν λ. · , 

οίχοδομήμαεα ^Χαμβανομ^ν χα1 ιών χρισιιΙ~ 5ων ^ 
Αι χρισπανικαι επιγραφαι είναι συνήθων άνη&·η,,„ ' « , ^ ’ 

°ί συνήθεις τύποι είναι «4 ^^μΡΐ°Ιβ 
Αυριε βοήθησαν, Κύριε μνήσθητι, Χριστέ ανύσθπτ αντιλ^Ψεω?> 
φέρουσι τό όνομα τοΰ ίδρυτοΰ ή τη-Π 5 ^ 9 ϋ *** Αι αναθηματικοί άνα- 

- «. χ ^σΧ:ζι:ι τζζϊ *?. άν~ννι * ^ 
Αι πλεΐσται Ιπιγοαωαί ΓίίΓ γτλϊ ^ 'τι ^ εν τ<^ Μ^λλοντι. 

ϊουδαιο-όραμ«ϊχ«ί χυρίιος τών ηυναγβΙώνΊ εΐν°1 ε}λψ'ίγ'αί’ εϊια %°ν«*ι. 
ΑΕ επιπ,μβιοι Ι^ραφαΜοΓΓ δ Γ ^Τ" ^ °υ°™αί 

Μία επιγραφή τής Ίερουσίΐτ,π ! § “ Τ 'θη*η’ ^ 'ίνθάδε 

Τ* '■ ■«" ", Τ* *» 
νύμφη τον Χριοτο^ Σ0(ρ[α χ διάκονοο ’ Λ) -, ~ ! Κ(ε)<*αι ι; δοιΛ; καί 
>/ Κουδικονλαρία 3 ,. Εις έπΐγραΦά, λ "' ’,’ Αλ/*0υ, «ναφέρβιαι «θεοδοσία 
ή Νέα εχχλησία τής Θεοτόκο^ «Φύεται ο ναός τής Άναστάσεως καί 

Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

,; ^ 8£? 'βΖίΖΙ^ΖΙΖ —α*·<™ν> ** ■ 
"α' ,σ%* θνρωρφ ίΙ?£ αύτήε υ.ί ΐυ *>*' “® Χα™*» ί™»»,·, 

η Ιερουσαλήμ 1202. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ 

Τό όνομα τής μητρός του Κυρίου είσήχθη μέν, ως γνωστόν, εις τό 

εορτολόγιου τής Εκκλησίας κατά τον δ' αιώνα, μετά την εν Έφέσφ δέ 
σύνοδον (431) ήρχισαν πολλαπλασιαζόμεναι αι προς τιμήν τής Θεοτόκου 
Ιορταί καί επί Ιουστινιανού κατά τον εκτον αιώνα πανταχοΰ τής χριστιανι¬ 

κής Ανατολής μετά μεγάλης εύλαβείας ετελοΰντο α! έορταί αύται1. Ιδία 
δέ παρά τοΐς χριστιανοΐς Έλλησι τοσαΰτη ανέκαθεν ήτο καί εξακολουθεί νά 
είναι ή προς την μητέρα τοΰ Σωτήρος ευλάβεια, ώστε εν τή Ελληνική 
Εκκλησία οΰδεμία εκκλησιαστική τελετή τελείται, έν ή δεν μνημονεύεται τό 
τό σεπτόν τής Παρθένου όνομα, πάμπολλοι δέ είναι οι εκκλησιαστικοί ποιη- 

ταί, οΐτινες ά'λλοι μέν ποικίλα ασμάτια (τροπάρια) προς τ*μήν τής Θεοτόκου 
εποίησαν, άλλοι δέ όλους “Υμνους ή Κανόνας καί πολλοί τούτων οΰχί ενα ή 
δύο, αλλά πλείονας ίκετηρίους ή παρακλητικούς τή Θεοτόκφ Κανόνας εστι- 

χούργησαν. Τό πρώτον τροπάριου τής θ ' φδής παντός Κανόνος ώς επι τό 
πλειστον είς τήν Θεοτόκον άναφέρεται, εις οΐονδήποτε “Αγιον ή εορτήν καί 
άν είναι πεποιημένος ό Κανών. Κατά τάς έορτάς πολλών Άγιων ψάλλεται μεν 
κατά τον ’Όρθρον έν τοις ναοις 6 προσήκων Κανών είς τον εορταζόμενου 
Άγιον, άλλα προς τψ Κανόνι τούτφ ούχί σπανίως ψάλλεται καί ετερος προς 
τιμήν τής Θεοτόκου. Έν φ δ’ εχομεν παρακλητικόν εις τον Χριστόν Κανόνα, 

κατά τάς παρακλήσεις ημών ούχί τούτον συνήθως, αλλά τον ετερον τών δύο 
είς τήν Θεοτόκον παρακλητικών Κανόνων ψάλλομεν. Τήν εξαιρετικήν δέ 
ταύτην εύλάβειαν προς τήν Παρθένον καί Θεοτόκον ημών τών Ανατολικών 
χριστιανών οί τής Δύσεως χριστιανοί βλέποντες «ύπερψιλοπαρθένους» καί 
«ΰπερφιλοθεοτόκους» ημάς ονομάζουσιν2. 

Έκ τών Κανόνων δέ τών είς τήν Θεοτόκον πεποιημένων ολίγοι τινές 

1 ΤδεΜ&τίίπ Ια^ίβ «Ηοηιέΐίεε Μαή&ΐεδ Βγζ3.ηΐϊπε5ν (Ρ&ίχο1ο§ΐ& Οπβηίαΐίδ 

XIX, 3,199 καί έξης). 

2 νΙδε «Όβ ΐπιηΐ3.οιι1αί:& Οβΐρ&τ&β οοηοβρίϊοηβ Ηγιηηοΐο^ίβ §γ3.θοοπιμ» οπγ& ΤΗβο- 

άοπ Τοδο&πΐ βΐ ([οεβρίιί Οοζζα Ε-οηΐ2.ε 1862 ρ. 7. Σημειώσεως δ’άξιον είναι καί χοΰχο, 

δπ έν μέν τή ΒίΜΐοΐΙιβοει Η3.§ΐο§Γ3.ρ1ιίθ3. Ογ&6ο& τών Βολλανδιστών (ΒηιχεΙΙεε 1909) 

αναγράφονται είς μέν τήν Θεοτόκον 112 Λόγοι (ήτοι βίοι, αποκαλύψεις, διηγήσεις, θαύ¬ 

ματα κτλ.), είς δέ τον Σωτήρα 27 μόνον, έν δέ τή ΒϊΒΙΐο^ΓερΙιίε 065 ΑοοΙόυΐΒΐεε Οτέο 

ηαεε χοϋ Β. Ρβ Ιί ί (ΒηιχβΠβδ 1926) 54 μέν Άκολουθίαι είς τήν Θεοτόκον, 10 δέ μόνον 

είς τόν Χριστόν. 
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εισηχθησαν ειο τύν 3 ο, ν 

?οιςλεΐΓουργικ0κ βιβ;ι'0™ργ“,,νχ?ίίσΐν,<α1 «ν τοϊξ δ,αφό- 

ί Τ'ΓΖ Ζ Τ* τ°ΐη αΕδν°? ^ ™ 
ή σαν άνένδο™ Ιν ?' ““ §ε αλλαχοϋ· 0ί **Λτμ. δέ 

πολλοις χειρόγραφό ις βιβλιοθηκών τής Ανατολής καί 

τφ ΙβίΠκ 42?Κ·Γ°5'δ" °°°τ1- ?έδωΚδ σϋλλθγ?|ν μικράν *5 ««™ν Ιν Βενετία 
Τ εκ 42 Κανόνων ύπήρξεν ό γνωστός Κρής Αγάπιο- Λάνλ„ Γ 9 
το Θεοτοκαριον εκ των βιβλιοθηκών τοΐ ™-0^^^.“ηΫ°5 

επαναληψιν άνβτοπώθη. Κατόπιν δ’Ιπηκολοόθησαν ά^ι ΐ Γ "7 

μεναι Θεοτοκαρίων εκδόσεις, όις ή τοΰ Φιλίπποο νίΐβΐΐ τώ ΖΖ -Γ°' 

της παρα την 'Ρώμην Ελληνικής Μονής Κρυπτοωέο Ψ<= ^ Γ κωδΐ*0ς 
του Ναξίου έκ κωδίκων τοΰ\γίου 7οΤ,?,/] Τ°° Νΐκοδ'^ 

Π96 το πρώτον έκδοθεισα κ«ί Γλλ^ΠΐΓ Κβν*Τ Ιν *"«<¥ *Φ 
σταντινουπόλει καί "Αθήναις τα «Ύ,,ν λ-™ “ν?™πωθεισα *<ύ Ιν Κων- 

Κωνσταντίνου Οικονόμου έκ των άπηνη^' ^ ων^ ανεκδ°τα» του περικλεούς 

Σπηλαίου εν Άθήναις τώ 1840 έκδον^^’Τ ^λΐ°^κης τοΰ ΜεΥ<&ου 

*.τ* 

Λιεξελθόντες τ» Ζβΐίον Ζ ΓηΓ" Τ λ°1™ν ^ Κ«νόνε" 

°™ 0ρθ“5 *ΧονΓ“ ϊδόντες κο,ταχωρίζομεν^Λ ΖΦ, ™ 
παρατηρήσεις. ^ Γα(= ει? ου το ημετέρας 

- Τί^ων ^ -» ^ ϊενήσεται 

**«« * Ανατολής ^ ^ 

μόχθων περισυνέλεξα εκ των βιβλιηΑη - ' * κ<ΧΙ °ΓΙ *δι<* π°λυετών 

θεΐσαν δόξαν των πατΓρων μίς! ΪΓ Τ ^“^7” *«» *"»!- 

εκκλησιαστικών βιβλίων! ? ^ ^ «*" ™ έντυπων 

..«ή ^Το^’.οΠ6 ^ Γ? *■ ποιη- 

Άγίου «Οροος, διό *?""**" "*** 

οώλογής ταΰτης εκδίδει, δε/τερΤδΓΓ 1οΤ *"* * ** 

Ιν μέν τ«Γς βιβ^ς τής Λόσεως ««τα 

* 1000 ίΙΤ\ΐ^\Τί;™^2 
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τής Πάτμου, ούτε τά των Αθηνών ειδεν, όστις ταΰτα ένθυμηθη, δΰναται 
νά κρίνη κατά πόσον είναι ακριβής ή βεβαίωσις τοΰ έκδοτου δτι περισυνέ- 

λεξεν εκ των βιβλιοθηκών τής Ανατολής καί τής Δΰσεως «δλην την άγνω¬ 

στον εκκλησιαστικήν ποίησιν». ’Αρκει νά ΰπομνησθή τούτο μόνον, δτι προς 
εκδοσιν αΰτοΰ τοΰτου τοΰ Θεοτοκαρίου του ό κ. Ε. εϊχεν ΰπ5 όψει 5 μόνους 
Θεοτοκαρίων κώδικας καί 26 άλλους συμμιγείς (Παρακλητικός τάς πλείστας, 

Γεροντικά κλπ.), έν φ έν μόνη τή Σιναϊτική βιβλιοθήκη εΰρηνται 24 κοδδι- 

κες αμιγείς Θεοτοκαρίων καί Κύριος οίδε πόσοι άλλοι τοιοΰτοι εν ταΐς άλλαις 
βιβλιοθήκαις τής "Ανατολής καί τής Δυσεως, οΰς οΰτε είδεν, οΰτε ήτο δυνα¬ 

τόν νά ΐδη πάντας, ώστε νά περισυλλέξη έξ αυτών τήν δλην εις τήν Θεοτό¬ 

κον ποίησιν, δπερ ισχυρίζεται οτι κατώρθωσε μέ 5 μόνους αμιγείς Θεοτοκα¬ 

ρίων κώδικας. 

"Αν δ’ άνεγίνωσκε καί άλλων βιβλιοθηκών Θεοτοκάρια, ώς λ.χ. τά τής 
Κρυπτοφέρρης, θά έβλεπε πόσον άτε?ιή καί κολοβά είναι ένιαχοΰ τά εξ ών 
έπορίσθη τδ υλικόν του χειρόγραφα. Ισχυρά δέ τοΰτου άπόδειξις είναι ή εξής. 

Έξέδωκε τον ύπ" άρ. 35 Κανόνα εκ κώδικος Παρισίων ώς ακέραιον. "Αλλ’ 6 

Κοοοίιί έχων ΰπ" όψει κοδδικας τής Κρυπτοφέρρης δρθώς παρετήρησεν δτι 
ό Κανών οΰτος είναι κολοβός πολλών τροπαρίων ελλειπόντών. Διότι τά τρο¬ 

πάρια αΰτοΰ σχηματίζουσι μέν τήν ακροστιχίδα «ρΰσιν δίδου μοι ψυχικών 
μολυσμάτων», ήν δεν αναγράφει ό κ. Ε., έλλείπουσιν όμως 6 τροπάρια Ερχό¬ 

μενα από των γραμμάτων σ, μ, υ, ο, μ, ω, ών έν τό από τοΰ ω εΰρεν εν 
κώδικι τής Κρυπτοφέρρης ό ΚοοοΗί, τά δέ λοιπά πέντε θά εΰρίσκωνται 
πιθανώς έν άλλοις χειρογράφοις, άτινα αγνοεί ό εκδότης ό καυχώμενος οτι 
«τους εις τήν Θεοτόκον ΰμνους, τούς γνωστούς καί αγνώστους, εΰλαβώς 
περισυλλέξας παραδίδω τή αγία ημών Εκκλησία» 1. 

Κολοβόν ωσαύτως έξέδωκε καί τον ΰπ" άρ. 82 Κανόνα. Έν φ κανονι- 

κώς ό αριθμός τών τροπαρίων έν πάσαις ταις φδαίς είναι ό αυτός, έν τώ 
Κανόνι τοΰτφ ή μέν α' καί ή γ' ωδή έκ 5 τροπαρίων εκατέρα, αϊ δέ λοιπαί 
έκ 4 έκαστη σΰγκειται. 3Αλλ8 ό Κοοοίπ έκ κωδίκων τής Κρυπτοφέρρης συνε- 

πλήρωσε καί τής ε' καί τής ς' ωδής τά τροπάρια, οΰδεμία δ’ αμφιβολία δτι 
καί τών λοιπών τά τροπάρια θά συμπληρωθώσιν εξ άλλων χειρογράφων2. 

Κολοβόν επίσης έξέδωκε καί τον ΰπ’ άρ. 11 έλλείποντος εν τή η' φδή 
πέμπτου τροπαρίου, δπερ έχουσι πάσαι αί άλλαι φδαί. 

Κολοβός είναι καί ό ΰπ5 άρ. 13 έν τή γ' φδή έχοΰση 2 τροπάρια, έν φ 
πάσαι αί άλλαι έχουσιν άνά 3, ως καί ό ΰπ" άρ. 14 εν τή θ' φδή έχοΰση 3 

αντί τών 4 τών άλλων φδών, τό αυτό δ’ ακριβώς παρατηρεΐται και εν τω 

ύπ’ άρ. 23 Κανόνι. 

1 Θεοτοκάριον οελ. ς'. 
Α. ΙΙοοοΙπ «Ιη Ρ&Γ&οΙβίίο&ϊΕ Βεΐραταβ αηίηι&άνοΓδίοηβδ» Κ.οηι& 1903. 
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- *™ΐΥΛνΐ5 6 ΦΛ%0Τ **! * ν', ή * 
κ· Ε*«<?«ιάδην κεκολοβωμένον Ιξβδωκε^όΤκ ™Γ^ ^ ™ν 
4 τροπαρίων σύγχεινι;α, 6 “ ΙΟν Κ τουιον· *“<*« «ί φδαί §χ 

Κολοβόν ωσαύτως έξέδωκε κα! τον ΰπ’ &ρ 53 ίίΐεί™, - - 
του τροπαρίου της V ώδυ? ν™; ' « , , , ελλειποντος του τεταρ- 

τού τετάρτου τ* V φ% ^ °6 «Λ - τοότο> 

Κολοβός δ’ είναι και ό ΰπ’ αρ. 74 έν ττ\ α' ν«ί ' »**. 

ο εκατέρα τροπάρ1α, τών λοιπών |χ0υσών άνά 4 ώε ί ^ Τ™" 

75 ελλείποντος τον τετάρτου τής ς' φδής καί ό ί Α μ/μΓ* 

Καϊ 6 " * ^ Φ «ν δ4ΤτΓ~: X 

**·»*. ιοβ *ε*^«- 
ρογράφοις, πε^όμεί ΐ ΓΓπΙ 1™ βΒ«Ί™ Ιν X* 

*αί εκ τούτου, δα τοοοΖον ΖΖΖΖ Τ Κ°ε,:1ιί· δέ 

τήρησιν τοϋ ισαρίθμου τών τροπαρΐΖΤ^Ίδ&νΖσΖ^' Ϋ ^ 
καζοντό τινες ενεκα ττ5γ ηνηη* 'χ <. ^ ωστε και αν ποτε ήναγ- 

μη, ί<~,ΧΓ;Γ^7 * '*"»«·' ί 
την ακροστιχίδα, αναγκαία δ5 οιιογ ' ' τ£οπ«ρΐ·α, περιττά μέν ώς προς 

τούτον παράδειγμα έχομεν τον δπ’ ΙΓΙΖκανά ^ Π?°ΖειΡον 
όποίφ προς συμπλήρωσιν Γ Ζηη X λ Θε0Ι““?ί™, τφ 

Θεοδώρου» άπΒτοΰντο μύνον 31 τροπάρίδσα "01νΒ ^ λΐ^ 
της, άλλ’ επειδή τότε αί ώδαί τού κΖ2 χ σ ? Η°“ ταύ- 

τροπαρίων, ό ποιητής^“^ ****** 

* Ιλάσκομαι καί σώζω...» δλως αέν ^ "> η\ Γ°, τρΐτ0ν τΡοπα9ι<>ν 
καΐον δ’ δμως εις την !σαο’ιΐ)πίά - ^ 1 τον ε«€ την ακροστιχίδα, άναγ- 

τού Κανόνος " 9 μ ^ ««<"*>«» - έκαστη φδή 

ϊν· άίτοδείξτ, δτι Κανόνες^,νέΠ^τήν ΘεΓτόκ^ν^ κ0ααν“λίσ*ει ® έκδοτης, 

στιχίδος «Ιωάννης Θ», δεν εποιηθησαν ί, ' V δν τελει τ% «κ0θ- 

ον IV τοΐς κώδι|ι ™ϊς πΙείΙΓέπ γ ΓονΓ άλΓΓΤ” Δαμ“σ,1η™ΐ' * 
Αλλ3 136 ετη ποό του κ Γ ^ λλ π° Ιωαννο^ του Θηκαρά. 

*·■?<«ιμ·™«μ β«„4ιΓ™ί„”«"“"ίτΐβί5*ί 

''ΪΤΚΓ 

2^2ί ;ί £3τ.::: ς. ~ “Χζ 

“ -" - ·«— 

ϊ 
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ταυτην την είς αυτήν άφιερωμένην Πόλιν, ήτις σαφώς εστιν ή Κωνσταντι- 

νοΰπολις, ή πατρίς του Θηκαρα καί ούχί ή Δαμασκός ή πατρίς του θείου 
Δαμασκηνού». Έκ τούτων μανθάνομεν δτι δχι μόνον ό Νικόδημος, άλλα και 
άλλοι προ αυτοί ειχον την περί τών Κανόνων τούτων ως έργων του Θηκαρα 
γνώμην, ήν ώς ιδίαν αΰτου νυν δ κ. Ε. προβάλλεται. 

Έν σ. Γ του προλόγου ισχυρίζεται δτι «Ιωάννης ό Ευχαΐτονν κατά 
κανόνα άπαράβατον τάς φδάς τών Κανόνων αυτοί πλέκει εκ 5 τροπα¬ 

ρίων, την δέ ενάτην έξ 7». Άνοίγοντες δέ τό Θεοτοκάριον αυτοί τοΰτου του 
κ. Ε. βλέπομεν εν σ. 79 τον 30 Κανόνα, «ποίημα Ίωάννου Ευχαΐτο^ν», οΰτι- 

νος πάσαι ανεξαιρέτως αί φδαί καί τής ένάτης συμπεριλαμβανομένης σΰγ- 

κεινται έκαστη εκ 4 τροπαρίων. Όμοίως του έν σ. 195 60 Κ., έργου καί 
τοΰτου του αυτοί ποιητοί, πάσαι αί άλλαι φδαί πλήν τής ζ' σΰγκεινται έκ 
4 τροπαρίων, μόνη δ’ ή ζ' έκ 5. Όμοίως του έν σ. 200 62 Κ. τοί αυτοί 
ποιητοί καί αί εννέα φδαί έκ 4 καί αΰται τροπαρίων έκαστη σΰγκεινται. 

Τό Θεοτοκάριον λοιπόν τοί κ. Ε. ελέγχει ουκ αληθή τον ισχυρισμόν αυτοί 
περί τοί αριθμοί τών τροπαρίων τών Κανόνων Ιωάννου τοί Ευχαΐτων. 

Έκδίδων δέ ό κ. Ε. τους είς τήν Θεοτόκον Κανόνας, ών άλλοι μέν 
ευρηνται ήδη προεκδεδομένοι ΰπ’ άλλων, άλλοι δέ νυν τό πρώτον ΰπ’ αυτοί 
έκ χειρογράφων τών προρρηθεισών βιβλιοθηκών έκδίδονται, εν φ ώφειλε νά 
δηλώση έν έκάστω Κανόνι τίνα έκδοσιν ή τί χειρόγραφον έλαβεν ώς βάσιν 

τής εκδόσεως αυτοί και έν σημειιύσει ν’ άναγράψη πάσας τάς γραφάς τάς 
άπαντώσας έν ταίς άλλαις έκδόσεσιν ή χειρόγραφόις τάς μή συμφωνοΰσας 
προς τάς γραφάς τής εκδόσεως ή τοί χειρογράφου, έξ οΰ τον Κανόνα παρέ- 

λαβεν, ώς πράττουσι πάντες οϊ τοιαίτα κείμενα έκδίδονιες, ό κ. Ε. τούτο μέν 
δεν έ'πραξεν, ήρκέσθη δέ μόνον έν έκάστφ Κανόνι νά άναφέρη είς τίνα χει¬ 

ρόγραφα ευρηται οΰτος, οσάκις δέ Κανών τις ΰπάρχει καί έν τή Παρακλη¬ 

τική ή τοΐς προεκδεδομένοις Θεοτοκαρίοις, δηλοΐ καί τό μέρος τών βιβλίων 
τοΰτων, έν τώ όποίφ άναγινώσκεται ό Κανών οΰτος. Άναγινώσκοντες λοιπόν 
τό Θεοτοκάριον τούτο τοί κ. Ε. ούτε τό χειρόγραφον μανθάνομεν, έξ οΰ 

Ιλήφθη έκαστος Κανών, οσάκις ό εκδότης αναγράφει δυο ή τρεις κώδικας 
Κανόνος τινός, οΰτε βλέπομεν τάς διαφόρους γραφάς τάς άπαντώσας εν τοΐς 
άλλοις χειρογράφοις ή ταίς έκδόσεσιν έκάστου Κανόνος. Έκ τοΰτου συνάγε¬ 

ται δτι οί πλεΐστοι τών Κανόνων τών άναγινωσκομένων έν τω Θεοτοκαρίφ 
τοΰτφ κατηρτίσθησαν έκ διαφόρων κωδίκων, έπειδή δέ οΐ κό3δικες, ώς γνω¬ 

στόν, δέν παρέχουσι πάντοτε τάς αΰτάς γραφάς ενός καί του αΰτοί κειμένου, 

ό εκδότης άλλας μέν γραφάς έκ τοί ενός, άλλας δ’ εξ ετέρου κόίδικος παρέ- 

λαβεν, δσας αυτός έκρινε καλυτέρας. Όποια τι; δέ ΰπήρξεν ή κρίσις αΰτοί 
έν τή εκλογή ταΰτη τών γραφών τών κωδίκων καί όποιον τι κείμενον τών 
εκκλησιαστικών τοΰτων ποιημάτων έκ τής εργασίας αΰτοί ποριζόμεθα, θά 
γίνη καταφανές νυν μέν έκ τών επομένων φιλολογικών παρατηρήσεων, κατό- 
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"ναψερ0μέ'·ων Λμβν. %. 

Έν *φ τε„4»ω τΡοπ»ρίφ τής φ% το5 2 Κονόνος 

Παγίδα με, παννμνητε, κεκρύφασιν 
οι όντως υπερήφανοι 

κα\ °7θΐνίοις ιών Ιμών αμαρτιών 

βρόχους τοΐς ποσί μου διετείναντο 
ονς, αγαθή, 

ώς ά9οχνίονς μίτους διόλνσον. 

ηάλθίΧΟ:- »Μ*ν νόημα 
ί-τ’δψ,ν τον Δαυίδ, §σης |ν φ,)^^ ”πΐ<γι®α ί10,1 Χεχρόφασιν», ?χων 

παγίδα μο. καί σχ<Ηνία διέτε1ν«ν ταγίδαί’ Ι1^1.*ίχΡυΨ“ν υπερήφανο! 

ν9αφήν έχει 6 Νικόδημο, καί αΰιό; δ'οϋ,ο ό IδΠ" ΓΛθ^ 

παριον καταχα,ρίυα, <*αΥίδα μοι κεκρήφασι» γοά^’ Μ ” ^°' 

εν ιφ ιραω δέ τρο.καρίψ Γής η' φδής Γο5 βίιοδ κ 

λέκρωσόν με άπαν τής σαρκός, 

Παρθένε ζωοτόκε, 

το φρόνημα και τον νουν μου 

ι εκρωθέντα ήδοναΐς 

αυθις αναζωωσον ..., 

"';γ“ " γ «**·« -λ. 

Παρθένε, νέκρωοον, ιόν νεκρωΰένια δέ Γ«ν Ι^ί°.',1μα.Ι'ι? ΠαΡ*°; μ®»1, ώ 

■ε. Μ*,«<„ ,<,„4ν Γ,ΓΛίί ,:»”ΐ ~· - 
Ήμαοτον ΙλάοΟητι, οωτήρ, 

ήνόμησα έλέησον 

ώς ελεήμων και αναμάρτητος 

καί δώρηοαί μοι θεΰμΛν Ααχονω,· πη,Λν 
ΰ/.ον με καθάριοον 

και παθών μου βόρβορον 

άποκλύζουοαν τα?ς\ής μψρός 00„ ε·χαΐς 
ΐ ■"*”!' *»«*>* «α 

-ΐνί· I».»™, όι., ,^ΐΖιί"”·" 

“**""·■ ·**“* <· ·♦ '■■<· ·»·»-■>« «λ 
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μηνύει δη προ αΰτοΰ ύπήρχεν έτέρα μετοχή συνδεόμενη διά του συνδέσμου 
τοΰτου μετά τής επομένης «άποκλΰζουσαν», εικάζω δτι δ ποιητής έγραψε 
«δώρησαί μοι Θερμών δακρύων πηγήν δλον με καθαίρουσαν καί παθών μου 
βόρβορον άποκλΰζουσαν». Καί έν τω πέμπτφ δέ τροπαρίω τής φδής ταΰτης 

Γέγονας, Παρθένε, λογικός 

και έμψυχες παράδεισος 

πολλω του πρώτου τιμιότερος' 

ο φωτουργός γάρ άπάσης φύσεως 
ζωής ξύλον οΐά περ 

μέσον άνεφύη σου 

έξ ου τρώγοντες πίσχει ζωονμεθα 

επειδή περί φωτός ενταύθα οΰδείς λόγος, πρόδηλον δτι δ ποιητής έγραψεν 
«ό φυτουργός», ήτοι δ δημιουργός, δ ποιητής, ως άναγινώσκεται εν σ. 123 

«τον φυτουργόν και ποιητήν έξανθήσασα» καί σ. 209 «τον φυτουργόν τής 
ζωής ή βλαστήσασα», γνωστότατον δέ καί τό εν τω Άκαθίστω «χαΐρε, 

φυτουργόν τής ζωής ημών φΰουσα». ? 

Έν τψ τρίτφ δέ τής η' ωδής του 5 Κ. 

“Ινα πάντες, Δέσποινα αγνή, 

φωναϊς γαριστηρίοις 

δοξάζωμεν έκ πόθου 

καί τιμώμέν σε πιστώς 

διάσωσον απαντας 

ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου 

τον Κύριον υμνείτε 

και νπερυψοϋτε 

εις πάντας τούς αιώνας 

οι τέσσαρες τελευταίοι στίχοι άπαιτοΰσι προηγοΰμενον λεκτικόν τι ρήμα 
(οιον βοάν, ψάλλειν, μέλπειν, αδειν κττ.), ως δη καί άναγινώσκεται καί έν 
τφ πρώτφ τής φδής ταΰτης τροπαρίω (φ βοώμεν πάντα τά έργα Κυρίου...) 

καί έν τω δευτέρω (διάσωσον ψάλλοντας ευλογείτε...)καί έν τφ τετάρτω (ΐνα 
μέλπω ευλογείτε...). Οΰτω λοιπόν καί έν τοΰτφ τον πέμπτον στίχον έγραψεν 
ό ποιητής «διάσωσον ψάλλοντας» (ή $δοντας ή μέλποντας) καί οΰχί «δ. 

απαντας». 

Τό πρώτον τροπάριον τής α' φδής του 6 Κ. 

'Υπείκει φόβφ, παντάνασσα, 

αγγέλων ταζιάρχαι λιγαίνειν σε, 

υμνεί δέ δι1 Αγαθότητα 
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άπας νους ώς μητέρα 

τον πλαστουργούν 

ον γάρ Εγκωμίων 

νπερβέβηκας θεσμούς 

Χρίστον γεννήσαοα 

ίΓτώνδΓνν-, Χ· Ε'"Ιραη“δης δέν Τάν σολοικισμόν < ο! ,αξ,α'ο- 

ΖΖ\Τ I Φ(ίβφ>· δσ"ς »*"«* βφείλϊπχΓ εις ιόν 2Ζ 

εγρο,ψεν ^ *°ΐητήν Γ°° Κα™ν°?' *"* Μ** 

Κν δε τω πρώτω της γ' ωδής του 7 Κ. 

Λοςαν παρθενίας εχονοα 

άνεδνσω χάριν Πνεύματος άγιον 

φανείσα Θεοτόκος... 

ίοίΐϊ εΙνα' Γ*?βν6ν *“ 0 δτι ή Θεοτόκος όνεόόσστο 

Και εν τω τριτφ δε τής ζ' του αυτού Κ. 

Σωματικοϊς με πάθεσι ηολλοις 

ρνπωσαντα οώμά τε και λόγον καί ψυχήν 
πώς σον, αγνή, 

των αρετών ασω τό κάλλος 

απορώ καί όέδοικα' 

άλλ" αυτή γενον μοι 

ταΐς σαΤς ενχαϊς βοηθός 

δέν π,στεόω μέν δτι 4 πο,ητί,ς έγραψε τό σόλο,κον ,ασορΓο πώ; όσω τ6 

κάλλος σον Ρ—τα με», εΐκάζ. 8’ δτι 4 ίντιγραφεός είδε μέν τό όρδο'τ 

Σωματικούς έν πάθεσι πολλοΐς 

ρυπεοσας τό οώμά τε καί λόγον καί ψυχήν, 

έγραψε δ5 δ έγραψεν έκ μετεωρίας. 

τ ν, ΤΓ 13 Κ· **δϋί,ζ & τΨ ^ιγραφήν «Εις σεισμόν, νοεί βέβαια δτ, ο Κ. ουτος1κο Α^ ικειήριος ε?ς τ,ν 0εθΓ0κον ο μ * Ρ 
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έξελέσθαι λαόν έξ εχθρών», διότι «εκ σου έκβλύζουσι νικητικαι πηγαι αεί 
ανεξάντλητοι των εναντίων βούλας κατακλύξουσαι» και «τρόπωσαι τούς 
άθεους εχθρούς ημών» και «τφ μεγέθει τού σού βραχίονος στέψον κορυφάς 
νικητικώς τών άνάκτων ημών και αυχένας τυραννούντων σύγκαψον», ών «τα 
δυσσεβή βουλευτήρια κοίμισον» και «εξ εχθρών επιβουλής έπηύξησε κα'κω- 

σις» και άλλα παρόμοια σαφώς μαρτυρούντα δτι ό ποιητής πόλεμον προς 
αλλόπιστους ειχεν έν νφ καί ούχί σεισμόν, δτε έποίει τό ποίημα. 

’Εν τω Κανόνι δέ τούτω τό πρώτον τής δ' ωδής έκδούς ουτω 

Μόνην οε νπέρμαχον, παννμνητε, 

οι στεφηγόροι βασιλείς 

καί εΰσεβείας έραπταν 

έκ πού γάρ έ.κΰλνζυυσιν 

νικητικαι πηγαι αεί ανεξάντλητοι 

τών εναντίων βουλάς κατακλνξονσαι 

δέν παρετήρησεν δτι ιό α' κώλον δέν έχει ρήμα, έν ώ, αν άνεγίνωσκε και 

τά δυο όίλλα τροπάρια τής αυτής ωδής, θά έβλεπεν δτι ό?α' στίχος αυτών 
είναι δεκατετρασύλλαβος, τού β' ούτος 

* Εγθυών σε ολετήρα, Παρθένε, γινώσκομεν 

καί τού γ' ούτος 
"Απαντες τή σκέπη σον τή θεία προστοέχομεν 

καί έκ τούτων ήδύνατο νά εύρη δτι καί ό τού πρώτου τροπαρίου πρώτος 
στίχος δέν ήδύνατο νά είναι ένδεκασύλλαβος, ώς έξέδωκεν αυτόν, αλλά καί 
ούτος δεκατετρασύλλαβος, ώς όντως είναι, αν άναγνώσωμεν αυτόν 

Μόνην σέ νπέρμαχον, παννμνητε, εχονσιν, 

δτε καί ρήμα έχει τό κώλον καί μετρικώς άμεμπτον είναι. 
Καί έν τω δευτέρω δέ τής η' ωδής τού αυτού Κ. 

1 Ως τών θείων όντες έοασταί 

τοοπ.αιοψόρφ νίκη 

τοΐς προς τρίβονς ορθοδοξίας 

όδηγονσιν αληθώς 

τό ποίμνιον λέγοντες' 

ειελογείτε πάντα τά έργα Κυρίου... 

μόνος ό εκδότης γινώσκει τίνες είναι οί έρασταί τών θείων καί τι έπραξαν 
λέγοντες τοίς όδηγούσι τό ποίμνιον προς τρίβους ορθοδοξίας, διότι ημείς έκ 
τού ούτως έκδοθέντος κειμένου δέν έχομεν μαντικήν δύναμιν νά γνωρίσωμεν 
ταύτα. 51 Αν δ’ έκ τού προηγουμένου τροπαρίου νοήσωμεν δτι «έρασταί τών 

Ξπκτηριϊ; Εταιιέιαχ Βυζανγ. Χπ ουλων , Ετος ΙΑ . (ί 
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θείων, νοούνται οί «εδεργειαι βασιλείς», τί Κόαξαν οίεοι λένονεες τοΐς 
προς τριβους ορθοδοξίας όδηγοϋσι τό ποίμνιον; Ποί είναι τό ρΓ,,ια εης προ. 

τασεως; Προφανώς λοιπόν και τό τροπάριον τούτο κακώς άντε γραφή 
ν Το δε τέταρτον της η' φδής του 14 Κ. 

Άγιον σε τέμενος, αγνή, 

καλονμεν θεοόόχον 

ώς μόνην τής οωτηρίας 

τής ήμετέρας άπαρχήν 

παι χοίρε βοώιιέν ο οι του άγγελον 

σι) γάρ την πάντων τεκονοα σωτηρίαν 

όν δοξολογούμεν 

και ύπερνψοϋμεν 

εις πάνιας τους αιώνας 

παρακαλίτ0ί ;ά ^ <1μϊν εις αοϊον Μμα ^οδίδετα. ή 

ποιον οί“ *"■*■« < 

Έν δέ τώ τρίτφ της ε' ωδής τοΰ 15 Κ. 

Βοήθεια 

τής βροιών οωτηρίας γεγένησαν 
χορών γάρ 

τον νψίστον έδείχΟης ώς πάναγνος, 

Θεοτόκε Δέσποινα, 

και νυν αίτούντων ρίψον (γρ. ρϊψον) ηάντων 

σην προστασίαν, ελπίς ήμών 

είναι δυνατόν ί «οιητής νά παραχαλτ) τήν Θεοτόκον νά ρίψ,, τήν αροστα- 

ΠΜ\ της εις του; αίτουντας αυτήν; δναγινώσχομεν κολλώ, ι! «χορήγησαν 

ΓΖΓύΓ^’ ^«·—— *■·** -V 
’Κν δέ τώ δευτέρω της δ' φδής του 16 Κ. 

) μνουμεν τό μέγα καί φριχτόν σου μυστήριον 
υπερκόσμιους γάρ λαθών 

ταξιαρχίας επί σέ 

ό ών καταδέβηκεν 

ως νέτος επι ποκον, παννμνητε, * 

ίαίΓΓ" δϋ° ** Φ% Γαΰΐ>1? δτι είναι 
έξαστιχα, αν ανεγινωσν,ε δε καί τήν Παρακλητικήν, εν ή ίπ%ει 4 Κανών 

ι 
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ούτος, θά έβλεπεν εν αυτή δν παρέλιπεν έκτον στίχον τοΰ τροπαρίου έχοντα 

ούτως 

εις σωτηρίαν ήμών καί άνάπλασιν. 

Τό αυτό δ5 ακριβώς παρατηρειται και εν τφ επομένω 17 Κανόνι, ένθα 

γο δεύτερον της α' φδής εξέδθ)κε 

Βότρνν ή τεκονοα τής ζωής 

μέθη σκοτισθέντα με 

αμαρτιών ώς συμπαθής σωφρόνισον 

καί προς μετάνοιας 

οδούς ευθείας είσάγαγε 

παραλιπών τον δεύτερον στίχον 

άναπηγάζοντα οίνον σωτήριον, 

δν έχει μέν ή Παρακλητική, ήδΰνατο δέ νά άναζητήση καί 6 εκδότης, αν 
παρετήρει δτι και τά δυο άλλα τροπάρια τής φδής ταΰτης εξ έξ έκάτερον και 

ούχΐ εκ πέντε στίχων απαρτίζονται. 
Τό δέ πρώτον τής η" φδής τοΰ αΰτοΰ Κ. 

Τυραννει με πρόσληψις παθών 

δαιμόνων έπηρεΐαι 

άλλ* εχων καταφυγήν σε 

διασώζομαι τφ σώ 

νΐω μέλπων, άχραντε ... 

ούτως έκδοΰς δεν παρετήρησεν δτι ό τύπος «επηρεϊαι» είναι βάρβαρος, 

άν δ5 άνεγίνωσκε τήν Παρακλητικήν, θά έβλεπε τό ορθόν «δαιμόνων 

έπη ρεί αις». 

Έν δέ τώ πρώτα) τής θ' φδής τοΰ 18 Κ. 

* Εχουσα πλήθος συμπαθές 

καί πλουσίους οίκτιρμονς 

τά πάθη καί τραύματα 

τον σώματος και μώλωπας 

καί τάς δδννας θεράπενσον, 

Δέσποινα, δούλου του σου, 

όπως κατά 'χρέος δοξάζω σε 

επειδή ή φράσις «εχουσα πλήθος συμπαθές» οΰδέν νόημα παρεχει, ορθώς η 
Παρακλητική τής έκδόσεως Τώμης έχει «εχουσα στήθος συμπαθές», 

αντί δέ «τοΰ σώματος» άναγνωστέον τό τής Παρακλητικής «των ψυχών», 
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Ηχούσα σπλάγχνα συμπαθή 

και πλουσίους οίκτιρμονς 

τα πάθη και τραύματα 

των ψυχών και στόματος 

αλγημα, και υόννας 

θεοάπευσοί’, Δέσποινα, 

Χπως κατά χρέος δοξάζω σε. 

Έν 8έ τ<» 'εΓαριω ιής η ' φδής ιο0 25 Κ. 

Σβέσον την κάμινον 

των παθών μου, Παρθένε, 

τ.ή του ελέους δράσω 

και έκ βυθού πταισμάτων 

άνάγαγε και σο>σον 

προθνμως κράζοντι .. 

Πάντοτε «δναγω χαΓσώίτΓ π70% Τ' ΤΤ*” °ύΜ τινί’. ά)Μ 
μως κράζοντα». ' ’ Τί " Χ“1 ενΓβίβ“ 10 *ρθόν «*9θϋύ· 

Γό τρίτον δέ τί}ς ζ' τού 26 Κ. 

Ηλάσκομαι και σώζω 

τον εν πόθω πολλω προσερχόμενον 
και γάρ ού θέλω το έμδν 

απολέσθαι πλάσμα πώποτε: 

ει·ς τα σιοσαι γάρ αυτός 

δ/ως έτέχθην εκ σου 

- Μ «*' - Λί 
Λν δε Τ<Ρ ιης ογ' ωδής του 27 Κ. 

, Ν^°ας τών "0* ™μον τήν άπόνοιαν * 
αφρονως έπεγείρηαα 

ως πυργωματα τάς πράξεις τάς αίσχράς 

αΛην επ άλλην σνναρμόσασθαι... 

ί. 
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και συντακτικώς και μετρικώς δ δ' στίχος είναι πλημμελής, δρθώς δέ κατ3 

άμφότερα εξέδωκεν αυτόν ό Νικόδημος γραφών «άλλην επ! άλλη συναρ- 

μόσασθαι». 

Τό τρίτον δε τής ζ' φδής του 31 Κ. 

"Ωφθης τω θείω πάλαι Ισραήλ 

ή ουράνιος κλίμαξ (γο. κλΐμαξ) έφ' ήν οι άγγελοι Θεόν 

και ό Δεσπότης 

έπ αυτής έστήρικτο 

τής Θεοτόκου 

τνπονσα την μετάστασιν 

ούτως έκδούς δεν παρετήρησε πρώτον δτι ό ποιητής δεν αποτείνεται εις την 
Θεοτόκον, ώστε νά γράψη «ώψφης», άφ3 ου κατωτέρω λέγει «τής Θεοτόκου 
τυπούσα την μετάστασιν», δεν παρετήρησε δεύτερον οτι ή φράσις «εφ3 ήν οι 
άγγελοι Θεού και ό Δεσπότης επ3 αυτής έστήρικτο» και γλωσσικώς είναι 
σόλοικος και ίστορικώς ψευδής, διότι έν τή Γενέσει (κη', 12-13), έξ ής δ 
ποιητής αυτήν ελαβε, λέγεται «καί ιδού κλΐμαξ έστηριγμένη έν τή γή, ής 
ή κεφαλή άφικνειτο εις τον ουρανόν, κα! οι άγγελοι τού Θεού άνέβαινον κα! 

κατέβαινον έπ3 αυτή, δ δέ Κύριος έπεστήρικτο έπ3 αυτής», δεν παρετήρησε 
τρίτον δτι κατά τήν στιχομετρίαν του τά τρία άλλα τής φδής ταΰτης τροπάριά 
είναι Ιπτάστιχα, τούτο δέ έξάστιχον. Ή τού Οικονόμου έκδοσις εχει το τρο- 

πάριον ούτως 

"Ωφθης τω θείω πάλαι Ισραήλ 

ή ουράνιος εκείνη κλίμαξ, 

έφ" ήν οι άγγελοι Θεόν άνέβαινον 

και ό Δεσπότης έπ αυτής έστήρικτο 

τής Θεοτόκον τνπονσα τήν μετάστασιν, 

άρτιον δέ τό τροπάριον άποκαθίσταται, έάν και τήν πρώτην λέξιν αυτού 

άναγνώσωμεν άνευ τού τελευταίου γράμματος. 

Έν δέ τφ πρώτω τής ζ' φδής τού 32 Κ. 

Δάκρυα δός 

μετάνοιας, Δέσποινα, 

τή παναθλία μον ψυχή, 

Χνα πλννω τεόν παθών 

ρύπον και επάξιος 

οίκος, θεοννμφεντε, 

υπάρξω θειος τής χάριτος 

σέ άννμνών και δοξάζων 

τήν μόνην πολυύμνητον ;(γρ. πολυύμνητων) 
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ίείοΠίχοΓΐ άν-97-; δ"Ιίί5 μειανοία? χο9ί 
νόμος έξέδωκε ? λ ? τη? ^ Χ<<Ρ1Γ0?' ό0βδ? ό Οίκο 

Δακρυα δός μετάνοιας, Δέσποινα, 

Τθ παναθλία μον ψυχή, 

ΐνη π λύνω τον των παθών 

ρύπον και επάξιος 

οίκος, θεονύαψενχε, 

υπάρξω θείας σης χάραος.. . 

Και έν τψ πρώτο) δέ τής η· φδής τ,,Γ, αότοϋ Κ. 

Λυχνία πολύφωτε χρυσή 

θεόν των χαρισμάτων 

εκπεμπουσα τα- ακτίνας 
τοΐς πίστει και πόθφ σοι 

έκδοω σοι■ χαΐρε, ΪΙαρθένε .. . 

’ ^,ζτζ!·:ς„ *? - ·** «--· 
έχβοώσι». ' Φ^ Τ° υρ°°ν <<Ιοΐ? πί™' «αΐ πόβτρ σοι 

Ωσαύτως έν τψ πρώτφ τής θ' φ8ής τοϊ αίτοί κ 

, ^αλΧ(Χ (γο- νάμα) σωτηρίου πόσεως 

™ Τών ™"ών ελέους, πανάχραντε, 
πλούσια χειρ'ι 

εξασθενονντί μοι 

ζωτικήν χορηγούσα άνάψυξιν 

όπως άκαταπαύστως 

καί όλοψνχως μεγαλννω σε 

Χ^™3ί”.ί/ΐΐϊ''·Κ’·6“%“ έ’1"' 1,1 ° ή •ώ ί.”ίί,ΐ,:;π,75™,ί «-τ»« 
γραφών εϋ τε και καλώς ? τροπαριον τούτο εξέδωκε 

Νάμα σωτηρίου πίστεως \ 

εκ τα>ν πηγών τον σου έλέονς, πανάχραντε, 

πλούσια χειοί εξασθενονντί μοι δώρησαι 

ζωτικήν χορηγούν αγαλλίασιν ... 

ϊ 
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Έν δέ τφ τρίτφ τής αυτής φδής 

Ύλης τής ρεούσης, άχραντε, 

τής κοσμικής καί την ψυχήν νποσνρουοαν 

εις βάθος κακών 

τον σόν με δουλών άπάλλαξον 

τή άμάχφ καί θεία δυνάμει σου, 

δπως άκαταπανστως 

καί όλοψνχως μεγαλννω σε 

είναι δυνατόν νά δεχθώμεν οτι 6 ποιητής Μανουήλ δ μέγας ρήτωρ εγραψε 
τό οόλοικον «ήλης ρεουσης και ΰποσΰρουσαν εις βάθη κακών την ψυχήν» 

και δέν είναι μάλλον πιθανόν οτι ό άντιγραφεΰς παρέστησε τον ρήτορα 
σολοικίζοντα; Τής αμφιβολίας άπαλλάττει ημάς ο σοφός Οικονόμος γράφων 

«ίίλης τής βεοόσης, άχραντε, τής κοσμικής, ή τήν ψυχήν ΰποσΰρει μου εις 

βάθος κακών». 

Έν δέ τώ δευτέρφ τής στ' φδής του 33 Κ. 

Κνβερνήτις μον γεν ο ν ? 

θαλαττεύοντι, αγνή, 

έν πελάγει χαλεπω ... 

δ ιορθών τά τυπογραφικά δοκίμια πώς δέν μετέβαλε τδ σόλοικον μου εις μοι; 

Όμοίως εν τφ δευτέρφ τής γ# φδής του 34 Κ. 

Λόγω τον Λόγον άπεκνησας 

τον τω λόγψ πάσαν προς νπαρξιν 

παραγαγόντα λογικήν 

φνσιν άμα καί άλογον 

όλογίας έκλντρονμενος 

βροτονς, παντενλόγητε 

ήτο δΰσκολον τό σόλοικον «έκλυτρ ου μένος» νά διόρθωση γράφων «εκ λύ¬ 

τρου μ ενον»; 

Καί εν τφ δευτέρφ δέ τής γ' φδής του 35 Κ. 

Δακρύων με πέμψον οχετούς 

ξηραίνοντας τά ρεύματα 

τών πονηρών μον πράξεων... 

δέν παρετήρησεν όμοίως τό αόλοικον «πέμψον με οχετούς» άντί τού όρθοϋ 

«πέμψον μοι». , _ 
Έν τφ 33 Κανόνι ΰποσημειοΐ οτι «τινά τών τροπάριων του παρόντος 

Κανόνος εΰρηνται και έν τή εκδόσει του Αγαπίου, όστις ήρπαξε τροπάριά 
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5χ®ο3έν Θεοτοχ,άριον 

νος έξέδωκε τον 30 Κ ονηνο' 10 I» *Φ Λγαπιί^ ^Μψομε- 
Γφ 33 τουτω Κανόνι Δέν είναι ?οΓ' ^ 24, τ*0*°*™ ^παοχουσι καί εν 

Κν τψ τεταρτω της α' φδής του 38 Κ. γράφει 

Την μόνην αμόλνντον 
έκδυσωπώ οε 
γ« πάθη μου ΐασαι 

ψνχης και του σώματος' 

τον <<πρόν γαρ των ψυχών 
άποκνήαασα σαρκι 
λριστον τον Κύριον. 

<?*«*■■*-* δέν βλέ,-τομεν. Άφα,- 

τον πέμπτου σανόν ?Ζεν % Τ ™“*Ι0υ «1Χ·» *νω βπγμήν χαί το «ν«ρ, 

Χώς, δ,όη 6 πΙμπτος\μτίχος ^ΖΖΖΓ ”μεί*”0ν Χβ1 με^'' 
σύλλαβος. Χ Ις ΓΡοπ«Ρ'0'ς τοΐς ωδής είναι έξα- 

Και έν δενιέρφ δέ ηή; δ' ψδής τοί αυτοί Κ. 

Ία ίΐχη τής ψυχή; μου, 

αγνή, τά χαλεπά 

τ11 ματώσει καθαρόν 
τών θειων πρεσβειών 

και υγιή με άποκατάοτησον δπως 
ιν ευφροσύνη ευχαρίστως σε δοξάζω, 

μόνη των Ανθρώπων βοήθεια 

«ί»τ:.;*-·—-**».*. ^ * 

Εν «ρ τρίτω δέ τής η' φδής Γο0 α0ιοί Κ 

Ρυπώντας τοΐς πάθεσιν 
απόπλων ον ήμών 

καρδιάς και σώματα, 

Παρθένε Μαριάμ... * 
ΰ 

ή συνταχτιχώς ορδή γραφή είναι *£υ*ώνια» ίίτο, * - , 
Χρώματα ήμών ρυπώνΓα ^ ^ 

\ . 
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πώματα ημών ρυπώντας τοΐς πάθεσιν», δτε ώφειλε νά είναι «ρυπώντων», τό 

ΐθΰ εκδότου δε «ρυπώντας» πάντως είναι σόλοικον. 

Έν τώ πρώτω δέ τής δ' ωδής του 30 Κ. 

' Ως βάθος εύσπλαγχνίας 

ώς πέλαγος πολύ 

οίκιιρ/ιών ώς κέκτησαι, 

ηπλάνθρωπε σιοτήρ... 

γραπτέον τό ορθόν «οικτιρμών ών κέκτησαι». 

Όμοίως εν τώ πρώτω τής ς' φδής του αύτοϋ Κ. 

Έπι των νεφελών 

εστηκώς με έκφοβεΐς 

την δρεπάνην κατέχων 

τής φριχτής σον εκείνης 

ελενσεως 

επαπειλών με, 

αωτήρ, τον θάνατον Ρ 

τό συντακτικώς ορθόν είναι «επαπειλών μοι τον θάνατον», όπερ πάντως 

εγραψεν 6 ποιητής. 

Έν δέ τώ τρίτοι τής «' φδης του 43 Κ. 

Θηρών την ορμήν εννπυοτάτ(»ν 

και ακατάσχετων την μανίαν 

τους όδιιντας και τάς μνλας, παναγία, 

αύντριψον... 

επειδή γινώσκομεν δπ οί θήρες είναι ουχΐ ενυπόστατοι την ορμήν, άλλ* ανυ¬ 

πόστατοι, ήτοι ακαταγώνιστοι, άναγινώσκομεν ^άνυπ οστά των». 

Έν τώ πρώτω τής δ' ωδής του 40 Κ. 

Ευχαριστήριον αίνον σοι 

κατά χρέος έπάδω, 

νπερνμνητε αγνή, 

οτι προφθάνεις 

έν οίκτιυμοΐς τον σόι· οίκέτην, 

οτι με παρόντα 

εν παγίσιν άφνκτοις 

των κακονντων έλυτρώαω θανμαστώς 

επειδή ή φράσις «έλυτρώσω με παρόντα εν ταις παγισιν» ουδένα νουν έχει, 

διότι ουδείς ποτέ είναι παρών έν ταϊς παγίσιν, αλλα πίπτει, εμβάλλεται εις 
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«ΰΓ«ς .^ρίν» χήν παρά τφ Νιχοδήμφ γρ„φήν .βτι μ’|μ - 

' Έν δέ7ΓΓ'°,58-ΙΟυ^Γ0ς ^πεί?ομ«*=ίμβάλλομ«(, εμπίπτω. 
ΐΛ όε Τ<Ρ τ»|ζ η φδης του αυτού Κ. 

ΙΙόορω βέβ/.ηαο 

δαιμόνιος πληθνς απ' Ιμοϋ, 

ί>τι μοι συμμαχεί μεγάλη δνναμις’ 

αυτή γάρ μήτηρ θεού 

τας σάς σνγκλώσο πάγος 

ν.αμε διαφνλ,άττονσα 

ώς εκ παγίδας ορνεον 

€ΐς τό βοάν ανελλιπώς 

υμνείτε εις αιώνας τον Κύριον 

ΖΤ5μΤ "Ι1 β! ί,εΓ°Ζ'<'ι ™ Ετέρου κοίλου ,συγχλώσα» καί <ίδι„φυ. 

Ιδδσε,Τ •·ί’'αΐ μ"εωρ°1 μή ?ΧΟν'°αΐ εί’ 8 ν' αναφεροίνται. Έν ,ΰ 
,, °μω’ ΓΟυ ™πηνου Νικοδήμου άναγινώσχονχες «Πόρρω βέβλησο' 

α 1 δεΓμ1?’ μ,,Ι”ρ, Θεθ5 -“ «η «ί 

δίνααιί «Π Γ" \μήΓΛρ Θε0Ϊ” ·Τ“?“9^ ^ΦΡ«-ως«μεγ2 
μς.’. °Π,δεαυΓΊ είν_αι Ί °0&ή 7Ρ«φή τοϋ δ' οιίχου άνεν τού «νο'ο» 

μαρτυρεί και το μετρον· ιών άλλων χεσοαρων τροπαρίων τής φ8ή- χατίτ-ης Λ 
οτιχος ουχος είναι ξαοΰλλαβος, «αοΰλλαβος άρα διά τόν ^ν ής “Ζλ 
λαβιας οφείλε,. νά εϊνα, καί έν τφ τροπάριο, χοϋπρ. % 

Και εν τω τρίτφ δέ της δ' φδης του 47 Κ. 

Ιατρενσον, Δέσποινα, 

ψυχής μου τό άλγος 

ιότρενσον εν τάχει 

άτι συνέχομαι έν πλείοταις άμαρτίαις 

πολλαΐς καί κράζω εκ βάθους " 

καρόιας σώαύν με τόν άσωτον... 

ήΙάνΓοΙίδΙοΓΙΓΓ *™ϊ0μαΐ Γ *Ματα« Λμαθτία1' δόλιος 
πΪΖειοτ κ · Γμαΐ * ^λλάκις», άν παρετηρει οτ. και το μετρον άπαιτεί ό ε' στίχος νά έ'γη 9 αυλλαΚά- Λ ” 

* τά τοία άλλα τροπάρια της φδης ταυτης. ^ ^ ^ 6X61 

Και εν τω τρίτφ δέ της ς' φδης του αύτου Κ. 

Ό καιρός εγγίζει, 

ψυχή, του Θανάτου και σν εμμένεις 

εις απώλειας βάραθρα 

καί ον προστρέχεις- 

ι 
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και μετά φόβον κράξον τη μόνη αγαθή 

σΐ) με ελέησαν, 

πανάμωμε Δέσποινα αγνέ], 

ή τόν κόσμον δλ.ον φωπζουσα 

είναι πιθανόν ότι 6 ποιητής έχώρισε δΓ άνω στιγμής τά δυο κωλα και έγραψε 
τά ασυνάρτητα ταυτα «ου προστρέχεις· και κράξον»; τίνι ού προστρέχει ή 
ψυχή; δ σύνδεσμος και τού ε' στίχου μέ ιί ρήμα συνδέει τό «κράξον»; 

εικάζω ότι έν τω χειρογράφω θά κεΐται «και ού προστρέχεις και ουδέ φόβω 

κράζεις τή μόνη αγαθή». 

Έν τω έπομένω δέ τής αυτής φδης 

' Ρνπωθέν τό κάλλος 

της ψυχής μον, αγνή, εκ τής άχλνος 

των πονηρών μον πράξεων 

εις σέ προσφεύγω 

την παμφαή λυχνίαν την φαίνονσαν τό παν 

σν μον έπίλαμψον 0 

τό φως τον υιού συν καί ΘεοΓ», 

ΐνα πίστει χαίρων δοξάζω σε 

πρώτον μέν φρονώ ότι δ ποιητής ούχι τήν αιτιατικήν απόλυτον «ρυπωθέν 
τό κάλλος», άλλα μάλλον γενικήν απόλυτον έγραψε «ρυπωθέντος κάλλους^, 

έπειτα δέ άναγινώσκω τό συντακτικώς ορθόν «συ μοι έπίλαμψον» αντί τού 

σολοίκου «σύ μου έπίλαμψον τό φως». 

Έν δέ τω τετάρτω τής ζ' ωδής τού 48 Κ. 

'Όψονται εχθροί καί αίσχννθήτωσαν 

καί ΐδωσαν τήν σήν υπέρ ήμών 

άντιμαγονσαν δυναστείαν καί εις χάος ολλοιντο 

θεόθεν έλαυνόαενο/, 

ελπίς όπηλπισμένων 

ούτε ό βάρβαρος τύπος «ΐδωσαν» ανήκει βεβαίως εις τόν ποιητήν, ούτε ή 
ανορθογραφία «ολλοιντο»* επειδή δέ καί μειρικώς τό τροπάριον εις τούς τρεις 
πρώτους στίχους δεν συμφωνεί προς τά άλλα τής ωδής τροπάρια, φαίνεται 

ότι καί τούτο κακώς άντεγράφη. 

Καί έν τω τρίτφ δέ τής η' φδής τού αυτού Κ. 

ΟΙ σέ καλονντες εκ ψυχής, 

θεοτόκε, άψενδώς εν πόση θλίψει 

καί εν νόσοις ποικίλ.αις 

καί συμφοραϊς χαλεπαΐς 
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σπονδαίως έπάκονσον, Δέσποινα, 

τονχονς λνιοονμένη 

όει ταΐς οαΐς πρεσβείαις 

ΗεΤται τό ορθόν «Των σέ κα? ουνίτη, ’ ' ’ Α · η εν τ(? ΧεΦ<>Υράφφ 

-ον ΓΟΟ ανπγραφέως τό &"Ι- 

Το δε πρώτον τής η' φδής τοΟ 49 Κ. 

-\ αμαχοη· ζωτικών 

ιφ· τακεΐαάν μου καρόίαν της άμαρτίας 
φλογμφ, ΙΙαρθένε, ον 

κατάρόενσυν, Θεοτόκε, έν κατανύξει 

πάντοτε διατηρούσα με 

πιστει μελωδούσα 

υμνείτε τον Κύριον πάσα κτίσις 

και ύπερυψοντε εις πάντας τους αιώνας 

?τ" ·"“ -μ-~ ι. ,φ φ„,„„ * 

Κα. εν Γω τε™ριφ τής ,ν ο>δής ιοΟ αυτού Κ. 

Κρίνον, Θεοτόκε Μαρία, 

και δίκασον δεινόν άντίδικον 

καί της αύτοϋ με δίκης Απολύτρωσαν 

τον κτίστην γάρ τον αγαθόν 

και δίκαιον γεγέννηκας 

τον εν ζνγοΐς ϋεότητος 

καταδικάααντα τον Θάνατον 

*> *-*■ - «— 
««4 ΐ «"ΐ;”'*“«'· »·' -··-< - «« 

Έν δέ Ιφ πρώΐφ τής α' φδής τοϊ δΟ Κ. 

3Εγκωμίων σοι 

αειθαλές διάδημα ^ 

νυν εξυφαίνει πνεύματι * 

η εκκλησία, σεμνή, 

καί προσάγει μελφδώς 

ονν τφ άρχαγγέλφ σοι 
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νυμφαγωγφ Γαβριήλ* 

τό χαΐρε φδονσα 

καί σε οεητώς πνκάζονσα 

§πειδή επίρρημα «μελφδώς» δεν υπάρχει, άλλα «μελωδικώς* (πρβλ. ωδικως, 

ηίαλμωδικώς), προτιμώ τό παρά Νικοδήμφ «εύλαβώς», οπερ και βελτιον 
παρέχει νόημα «ή Εκκλησία τό αειθαλές διάδημα προσάγει τη Θεοτοκω 

ευλαβώς άδουσα τό χαΐρε». 

Έν δέ τφ πρώτφ τής γ' ωδής του αυτού Κ. 

Αρχή αποστροφής Θεοϋ έγένετο 

τής Ενας ή πλάνη προς τους Ανθρώπους, 

ή άγια Θεοτόκος δε 

επεσπάσατο πάλιν τον Θεόν προς ημάς 

επειδή ή πλάνη τής Εύας δεν έγένετο άρχή καταφυγής του Θεού προς τούς 
άνθρώπους, (μωρόν καί ασεβές τό νόημα), διότι αυτό σημαίνει ή φρασις 
«αποστροφή προς τούς άνθρώπους», ώς είπεν ό Θεός προς τήν Εύ'αν «προς 
τον άνδρα σου ή αποστροφή σου καί αυτό; σου κυριεύσει» (ε* I ενεσει γ , 16), 

όρθώς ό Νικόδημος γράφει «από ανθρώπων», ώς αναγινώσκομεν εν Αευτε- 

ρονομίω (κα', 18) «αποστροφή άποστρέψω τό πρόσωπόν μου άπ αυτών». 

Καί έν τφ έπομένφ δέ τροπάριο) 

Ζωής σε θησαυρόν γεννά, παννμνητε, 

τφ κόσμο) καί χαίρει τή ευπαιδία 

6 κλεινός Ιωακείμ επί σοι 

ώς άκάοποις γονενσι προελ.θονσα χαρα 

ό αυτός Νικόδημος γράφων «προελθουση χαρα (χαίρει επί σοι ως χαρα 
προελθουση άκάρποις γονεύσιν) άπαλλάττει τον ποιητήν του σολοικισμού, ον 

προσάπτει αύτφ ό ήμέτερος εκδότης γράφων «προελθούσα χαρά». 

Έκ τού πρώτου δέ τής η' φδής τού 52 Κ. 

Ή ζώσο. καί άφθονος 

σωτηρία ημών των γηγενών 

ή άσπάος δάμαλις 

ή τεκονσα τον αμνόν τον τον Θεόν 

μή παρίδης με κράζοντα ... 

διδασκόμεθα δα ή δάμαλις τίκτει καί άμνους· επειδή δ’ ημείς γινώσκομεν 
δα μόσχους μόνον τίκτει ή δάμαλις καί συνήθης είναι έν τή Ύμνογραφια 
ή παρομοίωσις τής Θεοτόκου προς δάμαλιν τεκούσαν τον μοσχον και εν 
σελίδι δέ 134 καί 164 ή Θεοτόκος καλείται «μόσχον σιτευτόν κυήσασα δαμα- 

λις» καί σ. 271 «σύ γεγέννηκας τον μόσχον ή θεία δάμαλις», εικάζομεν οτι 
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°υΖ' '1! ΙΟν 1">,ΐηπ^’ ά,'λ’£ί; τ°ν άντιγραφέα οφείλεται ό παρά φύσιν τόπε. 
τος ουτος του αμνού εκ δαμάλεως. 

Έν τώ τρίτω τής α' φδής τού 54 Κ. 

Τί ταπεινή 

ΨνΧν· Ορηνήσΐ] μεν πρότερον; 

Θεόν ημών την ατέρηοιν 

η της μητρός αυτόν 

ην ονκ άλλοτε βλέψεις 

εις βάοανον τον αδον 

παραπεμπό/ιενος 

δεν καταλαμβάνω τίνα λόγον έχει ή υποτακτική «θρηνήση» καί δεν βλέπω 
τον αντίστοιχον του μέν σύνδεσμον δέ’ φρονώ λοιπόν δτι ο ποιητής έγραψε 

<τ\ ταπει'’ϊ1 -θρηνήσεις μου πρότερον», ήτοι τί (των ατυχημάτων) μου 
προτερον θρηνήσεις; 1 

Έν τώ δευτέρω δέ τής γ' ωδής του αυτοί Κ. 

Σννάχθητε ομον αιοΟήοεις α;ιασαι 

ψνγης μου και οωμαιος και ϋρηνήτε' 

ονκ έν τάφοι ονκ εν ίίδον γάρ 

τής μήτρας τον Θεόν αΐοθηοιν λάβετε 

ή μέν υποτακτική «θρηνήτε» οφείλει νά μεταβληθή εις τήν προστακτικήν 
«θρηνείτε», ή δε προστακτική «λάβετε» εις τήν υποτακτικήν «λάβητε» Ών 
συχνότατα μεταχειρίζονται οί υμ^ογράφοι αντί τής των Αττικών δυνητικής 
ευκτικής μετά τού άν τής Ιχουσης δυναμιν μέλλοντος οριστικής, μείΓ «ύ 
ενίοτε εκ παραλλήλου ευρίσκεται· ούτως αυτός ούτος ό ποιητής εν τω μεθε¬ 

πόμενα) τροπαρίω γράφει «ούκέτι χεΐρας εκτείνω, ουκέτι καθικετεύσω» και 
εν τω δευτέρφ τής δ' φδής «οόκέτι πόδες μου έπιβώσιν, ούκ ομμασι 
βλεψω σε» και εν σ. 17 «οΰχέτι χατίδω ή άσπάσομαυ», ένθα καί αί τρεις 
υποτακτικοί, ισοδύναμοι πρός δυνητικής ευκτικής (οΰκ 3ν έκτείναιμι, οΰχ πν 
επιβαιεν, ουκ δν κατίδοιμι), συνοδεύονται υπό των μελλόντων καθικετεύσω 
βλεψω και άσπάσομαι. 

Έν τω πρώτα) τής δ' ωδής τού 59 Κ. 

II εμψνχος κιβωτός χαΐρε πλάκας τής χάρπος 
θεοτενκτονς φέρονοα 

Οεοχαρίτωτε, χαΐρε οοι 

πόθω τους κραυγάζοντας 

παντοίων υνοθήναι καθικέτευε 

δ τελευταίος στίχος καί συντακτικώς καί μετρικώς νοσεί, διότι δεν έχει τό υπό 
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τού επιθέτου «παντοίων» προσδιοριζόμενον ουσιαστικόν καί συγκειται έκ 
συλλαβών 11, έν φ των λοιπών τροπαρίων τής ωδής ό στίχος έχει 13 συλ- 

λαβάς· φανερόν λοιπόν ότι έν τοΐς χειρογράφοις θ’ άναγινώσκηται 

παντοίων ρνοθήναι κακών καθικέτευε. 

Έν τω τετάρτω δέ τής θ' ωδής τού αυτού Κ. 

Ον δεις έν οοι πέποιθε 

και κατηοχννθη πώποτε, 

άειπάρθενε κόρη θεοχαρίτωτε; 

οθεν τους προοφεύγοντας πίατει 

τω σφ ναω και πόθω βοώντας 

άγγέλοις τό χαΐρε οοι 

μη ελλιπής περιέπονσα 

ή δοτική «άγγέλοις* είναι άτοπος, διότι οΐ προσφεύγοντες τώ ναφ τής Θεο¬ 

τόκου αυτή καί ο&χί τοΐς άγγέλοις βοώσι τό χαΐρε- ίίΟεν γραπτεον το υρθον 
«αγγέλο υ», ήτοι τοϋ Γαβριήλ, «στις είπε τή Ιίαρίΐένω τό γνωστόν «χαιρε, 

κεχαριτωμένη». Και έν τφ τού Νικοδήμω δέ όπάρχει «αγγέλους», οπερ 
ίσως είναι τυπογραφικόν άβλέπτημιχ αντί «αγγέλου», φς λέγεται εν σ- 203 

«Όμοφρόνως δεύτε γηγενείς πάντες έκβοήσωμεν τή Θεοτόκφ το χαιρε γηιΐο- 

μενοι αγγέλου» καί σ. 221 «δπως βοήσω σοι συνφδα τώ άγγέλω χαΐρε» και 
«βοώντες γηθοσύνως οίιν τώ άγγέλφ ή τήν ζωήν χυήσασα χαΐρε» και σ._222 

«χαΐρε σοι αναβοώμεν αισίως τό τού αγγέλου» και 236 «το χαΐρε σοι βοωμεν 

Γαβριήλ συμφθεγγόμενοι» κ.τ.λ. 

Τό δέ τρίτον τής ε' ωδής τού 65 Κ. 

Νέφος δεινόν 

διαοκέδαοον, κόρη, 

έκ τής ψυχής μον 
τών έπεμδαινύνιων νννι κινδύνων 

και τής χαράς με 

τοΐς άκτΐοι φαιδρννας, 

Θεομήτυρ, τον δνοτνχέοτατον 

ή χαρά τεκονοα 

τήν θείαν και άπαυοτον 

ούτως έκδούς δεν παρειήρησε πρώτον μέν τύν τερατώδη σολοικισμόν^«φαι¬ 

δρό νας ή Θεομήτωρ», δεύτερον δέ δτι δέν υπάρχει ρήμα, είς δ ν αποδιδηται 
ή μετοχή αύιη. Πιθανότατα ό ποιητής έγραψε «φαίδρυνον», δτε το τροπα- 

ριον έχ,ει κατά πάντα ύγιώς. 
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Έν τφ δευτέρω δέ της γ' φδης του 70 Κ. 

Αλλόφυλος εχθρών μαχητών ρομφαία 

κυκλόθεν παροικεί τους οονς δούλους, κόρη, 

οιψώσα όνΟρωπίνων αιμάτων χνσιν... 

ορθα>ς ή του Οικονόμου έχδοσις έχει «παροικεί τοΐς σοίς δούλυις» 

δΐ°“ ελλτ'ν,σΠ πα?οικώ ™ι (λαψ, άνδρί κ.τ.τ.) λέγεται, ώς Ιν σ. 147 ,παοα' 
σχου παροικεΐν με τώ σφ σκηνώματι». 

Κ«ι εν τώ δευτέρω δέ τής ε' ωδής του αύτοΰ Κ. 

Περιπεσών 

άνοδίας προσκόπτω 

ψνχής τους πύόας 

και τώ αόη ήγγιαεν ή ζωή μου 

προσελογίσθην 

μετά τών τεθνεώτων 

εγεννήθην ώς αβοήθητος,.. 

νραπτέον «περιπεοών άνοδίαις» τό συντακτικό,ς όρΟόν, ώς γράφει 
ο Οικονομάς χα. αυιος ό έκδοτης έν ο. 71 «ισχύς γενοΰ μο, περ.πεπτωκότ, 

πΛηβε,των ποικίλων θλίψεων» καί έν σ. 73 «φώςμοι γενοΰ τώ πεοιπεσόντ, 
πολΛοι; δεινοις» κα. «εγενήθην., διότι είναι αόριστο; του γίγνομαι καί 
οχι του γεννιέμαι. ^ 

Καί έν τώ τετάρτφ δε τής Γ' ωδής τού αυτού Κ. 

Λέω- απλόν τειχών καί δυνάμεων, 

Δέσποινα, οι δούλ.οί σου πονήρως έγοντες 

την σήν καί μόνην άμαχον 

κατ εχθρών δυναστείαν προβάλλονται 

επειδή ή φράσ,ς «πονήρως εχοντες νέον δπλον τειχών καί δυνάμεων» καί 

συντακτικως ημαρτημένη είναι, (διότι λέγετα, «πονήρως έχω τ.νό» ήτοι έν 
πονηρα καταστάσε,,_έν ελλείψει καί απορία εϊμί τίνος), καί λογ,κώς 'ούδΐ 
Λεγει ■ λεγων απορώ νέον οπλον τειχών καί δυνάμεων, άριστα ό Οίκονό- 
μος γράψει 

* 
Νεών, οπλών, τειχών καί δυνάμεων, 

ήτοι πάντων τών πολεμικών μέσων στερούμενο, οϊ δοΰλοί σου, Δέσποινα 
την σην «χαταμαχητον δόναμιν ώς δπλον κατά τών εχθρών των προβάρονται! 
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Και έν τφ δευτέρω τής θ' ωδής του αύτοΰ Κ. 

Άρνσασθε άνθρωποι 

πλονσίως τα Ιάματα 
ψυχών καί σωμάτων 

αεί προρρέοντα 

θείας έξ είκόνος εξ νδατος 

ζωηρόν ολον τού τεμένους, 

έν φ ήρετίσατο 

κατοικεΐν ή θεοδόχος σκηνή 

αντί τής ούδένα νουν έχούσης του ς' στίχου γενικής «ολου», εάν τε είς την 
γενικήν «ύδατος» εάν τε εις την έτέραν «του τεμένους» αποδώσω μεν ταυ την, 

γράφε μετά του Οικονόμου «του σεπτού τεμένους», δπερ καί μετρικώς 
εύσταθεΐ, αντί δέ του πλημμελοΰς«ήρετίσατο» άνάγνωθι τούγιες «ήρετίσατο». 

Και έν τώ τελευταία» δέ τού αύτοΰ Κ. 

Σνστήσασα πνενματι 

βιαίω καταδίωξον 

τούς εχθρούς τής σής ποίμνης μακράν... 

άντι του άνοήτου «συστήσασα» γράφε μετά του ΟΙκονόμου τό ορθόν «συσ- 

σείσασα», διότι διά του βιαίου πνεύματος ού συνιστώνται,άλλα συσσείονται 
οί εχθροί· ούτω λέγει και ό Δαυίδ «συσσείσει Κύριος την έρημον Καδής» 

(κη8) καί «συνέσεισας τήν γήν και διετάραξας αυτήν» (νθ', 4). 

Έν τώ τρίτφ τής ε' φδής τοΰ 71 Κ. 

Δαυίδ προπάτωρ ό σδς 

έκ δεξιών σε τον Θεόν ΐστααθαι 

άναφωνών τήν δόξαν δηλοΐ σοι την άρρητον... 

γράφε μετά τοΰ Οικονόμου τό ορθόν «τήν δόξαν δηλοΐ σου», διότι ό προ- 

φητάναξ ούχί τή Θεοτόκφ έδήλου τήν δόξαν αυτής, αλλά τφ κόσμω τήν δόξαν 

τής Θεοτόκου. 

Και έν τφ πέμπτφ δέ τής ζ' φδής τοΰ αύτοΰ Κ. 

Έπήγασεν άπασιν δ εκ σου, κόρη, 

άνατείλας ήλιος 

πυρσόν τής θείας γνοισεως 

καί τρία εγνώκαμεν 

τον ένα φύσει Θεόν, 

ονπερ άλώβητον 

τό πυρ τό τής θεόχητος σννετήρησεν 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ΣΠουαων, δτοϊ ΣΑ'. 7 
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δέΛ' όηλοίται τϊνα συνετήρησεν άλώβητον τό πίρ· γράφε λοιπόν μετά του 
Οικονόμου τό και γλωσσικώς και μετρικώς ορθόν «ουπερ οε άλώβητον» 

και παράβαλε τον αυτόν στίχον του α' τροπαρίου της αυτής ωδής «ώσπερ σε 
άλώβητον», του β' «και άσινή σε αυτοί», του γ' «καί σέ άβλαβή αύτοΟ» 

καί τον κοινόν κατόπιν καί εις τά πέντε τροπάρια ζ' στίχον «το πυρ τό τής 
θεότητος συνετήρησεν». 

Έν δέ τφ δεύτερο) τής 7' φδής του 80 Κ. 

Πάσα σάρς ώς χόρτου έσιί τής γης 

και πάσα δόξα ανθρώπινη ώς χάρτας άγραν... 

ο ενθυμούμενος ιό του Δαυίδ «άνθρωπος, ώσεί χόρτος αί ήμέραι αυτοί καί 
ώσεί άνθος του αγρού ούτως έξανθήσει», δπερ πάντως ειχεν έν νφ 6 ποιητής, 

δεν θ’ άμφιβάλη δτι εγραψεν «ώς άνθος άγροϋ», ώς εγραψεν ύ αυτός ποιη¬ 

τής εν τω έπομένω 81 Κ. «Όμαλώς ανυπόστατοι* καί ώς καπνός καί σκιά, 

ώς ύδωρ διερχόμενον, τής γης ώς χόρτος καί ώς άνθος αγρού τά παρόντα 
παρέρχεται». 

Έν τφ τρίτο) δέ τής ς' φδής του 88 Κ. 

Το αμαητόν σε κάλλος έξ ον Χριοτδς 

την σάρκα άνεδύοαιο 

άοπύρως, Παρθένε, ά 7 Ιο αίας όηλών 

τής δόξης 6 Κύριος κράζει 

έν νεφελ.η κουφή έρχεται βοών 

και πλάνης τό σκότος 

εκδιώκει φωτίζων ημάς 

δ ποιητής δεν έγραψε τό άνόητον, ότι δ Χριστός άνεδυσατο άσπόρως 
την σάρκα, ήτοι άπέβαλεν, άπέρριψε τήν σάρκα έκ τής Παρθένου, άλλ’ έγραψε 
τό ορθόν ένεδυσατο τήν σάρκα άσπόρως έκ τής Παρθένου. 

Έν δέ τφ τετάρτω τής η' φδής του 91 Κ. 

Ναόν του σώματος οΐμοι.' 

έχοανα 6 άθλιος άφρόνως τω βορδόρω 

επιμόνων ταΐς άμαρτίαις... 

προδηλως ό ποιητης δεν έγραψε τό σολοικον καί άνόητον «έχρανα τον ναόν 
του σώματος επιμένουν τφ βορβόρψ ταΐς άμαρτίαις», άλλα τό ορθόν «έπι- 

μένων τφ βορ βόριο τής άμαοτίας». 

Καί εν τφ δευτέρω δέ τής θ ' ωδής του αυτοί Κ. „ 

Π φως τεκονοα χαΐρε τής ζθ)ής' 

χαϊρε έμψυχε τον νοητού ήλιον, 

σεμνή, χαΐρε στέφανε μαρτύρων... 
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επειδή δεν υπάρχει ουσιαστικόν, δ νά προσδιορίζη τό έπίθετον «έμψυχε», 

προδηλως ό ποιητής εγραψεν «έμψυχε τοί νοητοί ήλιου σκηνή», ώς 
έν σ. 302 «χαΐρε, άχραντε σκηνή τοί Λόγου» καί 305 «χαΐρε, σκηνή αμίαντε 
τοί των απάντων Θεοί» καί πλεισταχοί αλλαχού σκηνη και σκήνωμα καί 
οικος καί δόμος ή Θεοτόκος υπό των ποιητών προσαγορεύεται. 

Έν τφ Καθίσματι τοΰ 96 Κ. 

Θρόνος πάγχρνσος τον βασιλ.έως 

και παράδεισος διηνθισμένος 

άνεδείχθης, Θεοτόκε παννμνητε: 

τον γάρ θεόν εν γαοτρί σου βασιασασα 

ευωδιάζεις ήμϊν θείαις γάρισιν... 

επειδή ελληνιστί λέγεται «ευωδιάζω τί τινι», γραπτέον καί ενταύθα «ευωδιά¬ 

ζεις ημάς θείαις χάρισι», ώς άναγινώσκεται παρά Νικοδήμω καί εν σ. 34 

του Θεοτοκαρίου τοί εκδότου «Μυρου νοητοί δοχεΐον γεγένησάλτου πάσαν 
τήν γην ευωδιάσαντος τής θεότητος τοΐς άτμοΐς» καί σ. 316 «ώς ρόδον ημάς 

ευωδίεσεν». 

Έν δέ τφ πρώτφ τής η' φδής του 96 Κ. 

Ό θειος Αανΐδ σός προπάτωρ 
φάσκει έλΜλήθη περί σον δεδοξασμενα 

τον Θεόν ή έμψυχος πόλις 

δόξαν ήν επλούτιαας προαγγέλίων. .. 

επειδή Ιλληνιστί λέγεται «πλουτίζω τινά τινι» καί ενταύθα δεν βλέπομεν τίνα 
έπλοΰτισεν ή Θεοτόκος δόξη, προτιμώμεν τήν παρ’ Οίκονόμφ γραφήν 
«δόζαν Θεοί πλουτοίσα υπέρ αγγέλους», ήτις καίσυντακτικώς είναι 

άμεμπτος καί νόημα βέλτιον παρέχει. 

Καί εν τω τετάρτω δέ τής θ' ωδής τοί αυτοί Κ. 

Λαός και κλήρος προσπίπτει, αγνή, 

6 χριστώννμος οίκετικώς έλώει τω αω... 

ό Οικονόμος παρέχει τήν ορθήν γραφήν ίκετικώς. 

Έν δέ τω πρώτφ τής δ' φδής τοί 103 Κ. 

”ΕΘου προς βροτονς 

άμαρτάνοντας, Λόγε, μετάνοιαν' 

οθεν πεποιθώς σοι προσιώ 

και έξαιτεϊν ζητώ τήν σνγχώρησιν 

κακών ώνπερ έπραξα μή με άπώση, 

μόνε ενσυμπάθητε 
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ούτε τον τόπον προσιώ αντί προσίω γινώσκοντες, οΰυε τήν φράσιν έξαι- 

τειν ζητώ εννοουντες είκαζομεν δτι δροσιών ίκετικώς ίίητώ τήν συγχώ- 

Μσιν> αναγινωσκεται εν τοΐς χειρόγραφοι;. ' 

Καί εν τω τρίτφ δέ τής αυτής φδής 

Μήτερ τον θεοΰ 
ή ζωήν τεκουσα όθάνατυν 
και άθαναοίας τοις βροτοΐς 
γεν ο μ εν η κα! πρόξενος 

τον θανατωΟενια με ταΐς άμαρτίαις 
ζώωσον, πανάχραντε 

χαί ό νους άπαττεϊ καί τό μέτρον βο« δτι έν τω δ' στίχω λείπει ή λέ^ 
αίτια «γενομένη αιτία καί πρόξενος». 

Έν δέ τω πρώτω τής ε' φδής του 104 Κ. 

7ο σκήνωμα τον Λόγον ή τής σοφίας μήτηρ 
ή πηγή τής σοφίας ή μήτηρ τής ζωής 
μειλιχίοις λόγοι; ανελαμΰάνετο 
τον; θείους ίερομνστας... 

είνα, δυνοαόννά γράψη .το,ητής ιά άνούσυ, «,ΰ,α ,ή τής σοφίας ή . 

πηγη της σοφΐα?, η μήτηρ τής ζωής» καί δεν είναι βεβα,ον δπ ό ποιητής 
εγραψεν α παρα το» Οικονόμα» άναγινώσκομεν 

Τό σκήνωμα τον Λόγον, 

ή της σοφίας μήτηρ, ή πηγή τήζ ζωή; 

μειλίχιοις λόγοις ... 

^ πΰ?α άναγινώσκομεν τό πρώτον τής ς' φδής τού 

Νεανικώς οι θεολόγοι 
ταΐς νεφέλαις εποχούμενοι. 

αντί του σολοίκως έκδοβέντος «τάς νεφέλας εποχούμενο,» δπό 4ΰ Ε 
υσπς ο«δ «π αυτου τουτου τού βιβλίου του τό όρβόν εδ,δοχθη φ|ρονιος έν 

νο. , Τ'™ΙθΕ°\Τ^αί εποχούμενος* καί 248 «6 έποχούμε- 
νος νεφελαις θεός Λόγος». Α μ 
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Καί έν τώ τρίτο» δέ τής ς' φδής του αυτου Κ. 

νΙσχναε πρ'ιν ή αμαρτία 
παραδείσου άπολαύσεως 

και ανώδυνου με ζοοή; 

άπορρίψαι άτιμώματα' 

ον δέ με ανορθώσω, 

μήτερ αγνή, κυήσασα 
τον Θεόν άνωδννως 

δ ποιητής βεβαίως δεν έγραψε τήν ανύπαρκτον καί ούδένα νουν εχουσαν 
λέξιν «άτιμώματα», άλλα «ατιμότατα», ως δρθώς έξέδωκεν ό Οικονόμος, 

δσπς έπιστάμενος καί τήν ελληνικήν γλώσσαν εγραψεν «άπορρίψαι» καί 

«άνοιρθώσω». 

Έν τφ τρίτα» δέ τής ζ' φδής του αυτου Κ. 

’ Ακούσω μεν νοητώ; 

ωδήν παναρμόνιον * 

άσμα τερπνόν μέλος λιγνρόν 
των επονρανίο)ν δυνάμεων σεπτώς 

υμνούν των τήν άχραντον 
μεθισταμένην σήμερον 
προς τον κτίστην καί υιόν αυτής 

(ουδεμία καί έν τουτψ στίξις έν τφ κειμένψ, ώς συνήθως) οί δυσχεραίνοντες 
επί τφ σολοικισμώ «των δυνάμεων υμνοΰντων» δΰνανται νά δεχθώσι τήν 
γραφήν του Οικονόμου, δστις θεΐς άνω στιγμήν εις τδ τέλος του τετάρτου 
στίχου εγραψεν έπειτα «υμνουσι τήν άχραντον...», ουτω δέ τδ άσυνδε- 

τον τών δυο κώλων είναι παραστατικώτερον «Άκουσωμεν τήν παναρμόνιον 

φδήν...τών έπουρανίων δυνάμεων υμνουσι τήν άχραντον...» 

Άλλα δεν είναι μόνα ταυτα, άτινα παρά τους κανόνας τής γραμματικής 
καί του συντακτικοί) τής ελληνικής γλώσσης άναγινώσκονται έν τω^βιβλίψ 
τουτψ. Όλίγαι είναι αί σελίδες αυτου αί καθαρευουσαι γλωσσικών αμαρτη¬ 

μάτων, πολλαί δέ, τάς οποίας άσχημίζουσι πλείονα του ενός τοιαΰτα σφάλ¬ 

ματα. Ούτως άναγινώσκομεν 
Έν σελ. 9 «τό παγκόσμιον εκείνο θέατρον, έν φ παραστησόμεθα παγ- 

γενή» αντί παγγενεί. 
Έν σ. 13 «ως πορευσομαι», ήτοι τον τελικόν ώς καθ’ οριστικήν αντί 

υποτακτικής. 
Έν σ. 27 «φέρομεν δωρεάν σοι, ήπερ χαίρειν σοι πιστεόομεν» αντί 

του ορθού χαίρειν σε, 
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Έν σ 20 «σώζεις καί νΰν με χαΐ είς πάνκ, ,όν «ϊώνα τής ζωής» ήη! 
σωζοις, άφ’ ου είναι ευχή. ^ ης τι 

Έν σ. 31 «σώσον μεσιχεία; σου» «5νχ1 μεσ,τεία σου. 

Εν σ. 70 «ονάγαγε εις Ίωνάν με καί σώσυν» άνπ ώς Ίωνάν. 

Εν σ. 93 «Οπως αεί ευλογώμεν και προσκυνούμέν σε, ανπ ποοσκυ 
νωμεν σε, ώς γράφει ό Νικόδημος. *β<>οχυ- 

|ιαι» Ίν ^ ?7”ίπΓ<0 °°'* 8λη; μ°υ "1ζ “ί«“5 —αζω κ„', αϊτού- Ζο4Ζ προσπ,πτων' - «ή. -οά του 

πόν ί;Γ"\Τν0 δΤνΐΓών,4ν'1 »*" «"*’ ·»*■ 

^ 10 θ^'ν «*»®ομον εχουσα» βν,Ι χοβ 
ορθού Γω βχλβ.ν, οπερ ηθυνατο να λάβ., παρά τοΰ Οικονόμου. 

, ,. * 104 γραφει Γ0 πλημμελές «μή επίλάθου», εν & |γ σ. 5 το όοΟον 
«μη επιλαθη μου, και άλλαχού. 1 0 

τροό,Ιον0· Ι!° *Λ,5Υ°ν ΛπεκΛ'β“ί βροτοΰς» «νχϊ έχλυ. 

κ0«, δ’-α "■ 123 <πρΚ' φ8“ηε,' καί 151 -Ρ- «<*» *ντί χών ορθών φθ«ση 

ΐν ίοο *Τί=,^ ^»η*.ω·ϊν α. 125 χχίς μή θρηνήοε,, 
σ· 129 κεα 14' *εν *Φ εκλίπειν» αντί εκλείπειν. 

,£ν σ· 139 «μή έγκαταλείπης» άντί έγκαταλίπης. 

ί !· ^°μ0λ7°υ^ν ~ τήν εξομοΛογουμένην σο, 

σκει χ«1 τό ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

- Εν °;223 *ν°μίμων δίχα (ΡυσικΛ? τετοκας, άντί φυσικών καί «σοί 
νυν προσπίπτω, αγαθή, εξαιτώ» αντί προσπίπτων. 

»ρΥ ^ Τ0 ΧαΙρε κθ«υνάζ0μεν» άντί «διό σοι». 

,. , σ· Τ3 λίποιδ* κ«ι 255 «μή σύλλαβοι με,, «μή έλλίποι^ *)«„. 
με/ιως αντί των ορθών καθ’υποτακτικήν. * μ 

ΙΗίβωμα,257 "ν * ^ ήμέ?? &λφ°μαΐ Χα1 --“^οωμαί σε» άντί 

Έν σ' 22 *μή ” “Τ*® *“1 «νχί π α ρ α δ ώ καί έμβάλη 
,Ελ σ. 26ό «μηκετι προκριναι» αντί πρόκρινε. ’ 

ΟίχονόμοΓ 336 ^ °Χήμ“η “μ°α,0ζ8 “ηΙ 6 σΧή,,αΐ°? **** *«** 

Ό,τχ δέ μάλισχα κ,νεΐ εϊς άγανάχτησ,ν τόν αναγνώστην χού "βχβλχοχ, 
είναι ή αμέτρητος πληθΰς χών έν αύχφ περί ιήν ορθήν χών /έΐεων · 
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οίκτείρω, πρόσχες, ράδιος, ραδιουργία, στύλος, ύπερήρα αντί των ορθών 

άείροος, άείρυτος, αέναος, ατίθασος, έκάθηρα, ζωήρυτος, καθηράμενος, κλΐμαξ, 

ναμα, οικτίρω, προσοχές, ραδιος, ραδιουργία, στύλος, υπερηρα.^ 

Γράφει προσέτι άδδηφάγος, άμβλιωπώ, άναρρΰσας, άνελκύσθην, Γαβαω- 

νίτης τ^υχή, είκή, είλιτάριον, εκτεινάξας, εναπηθάλωσε, ενέχειρον, εόντων, 

εφερπίζει, ίσχυρώτατος, κατελόγησα, κατακυλώ, κνΐσσα, κομμω, κωδιον, μονο- 

τατος, πέλιξ, συνεργεία, τεκτεινάμενος, φανώτατος, φορυτός αντί των ορθών 

αδηφάγος, άμβλυωπώ, άναρύσας, άνειλκΰσθην, Γαβαωνΐτις ψυγβ, είκή, είλητα- 

ριον, έκτινάξας, εναπηθάλωσε, ένέχυρον, Ιώντων, εφερπΰζει, ισχυρότατος, κατε- 

κατελόγισα, κατακηλώ, κνίσα, κομώ, κώδων, μονώτατος, πέλυξ, συνεργία, 

τεκτηνάμενος, φανότατος, φορητός. 

Άναγινώσκομεν τάς λέξεις Άαρωνίτις, αιδώ, άνασύρον, απορρι-ψαι, 

είσδύναι, έκλύον, εξάραι, επαμύναι, επάραι, ίθΰναι, ίμάσι, καθάραι, καταγλυ- 

κάναν, κηλίδα, λύσαν, ξηράναι, ξήραναν, παύλα, πρεσβύται, ρίψον, στείρα, 

σφραγίδα, ύποσμύχον, φοινική, φρίξον, ψύχον, ωδίνας, πάσας^ ταύτας ούτω 

μετ’ οξείας αντί περισπωμένης καί τάνάπαλιν ακισι, διασπάσαι, ερυθραν, 

λινόν, συνών, τετοκυιας μετά περισπωμένης αντί οξείας. 

Πλειστάκις εν τφ βιβλίφ τούτφ ότέ μέν άναγινώσκομεν τον ορθόν, ότέ 

δέ τον ήμαρτημένον τύπον, οίον άπολλύμενος καί απολύμενος, άσυλότατος 

καί άσυλώτατος, άρον καί άρον, άσωτία καί άσωτεία, βεβαρημένος καί βεβα- 

ρυμένος, βλύσον καί βλύσον, διαραι και διάραι, εγενήθην καί έγεννήθην 

(τοΰ γίγνομαι), εδρασον καί εδρασον, ελλιπής καί ελλειπής, εστηκα καί έστηκα, 

θήλεος καί θήλεως, θλνψις καί θλί-ψις, ΐλεως καί ΐλεος, ίχθύν καί ιχθΰν, καθί- 

σας καί καθήσας, καθόρμισον και καθόρμησον, κρηπίδα καί κρηπίδα,^ τό 

κρίνον καί τό κρίνον, κυβερνήτις καί κυβερνήτις, λάτρις καί^ λάτρης, λύσις 

καί λύσις, μεσΐτις καί μεσίτις, μεταρρυθμίσασα καί μεταρρυθμήσασα,^ μητρφα 

καί μητρώα, νυγείς καί νηγείς, όλεσον καί ώλεσον, όλοιντο και ολλοιντο, 

ομβρησον καί όμβρισον, δφρύν καί όφρύν, πάγκαλος και πάγκαλλος, πανώλε- 

θρος καί πανολεθρία, παρέρριμμαι καί παρέριμμαι, πρέσβις καί πρέσβυς, 

προστάτις καί προστάτις, ρύπος καί ρύπος, ταχινή καί ταχυνή, ύγίωσον καί 

ύγείωσον, ωδή καί ωδή, ώμοσα καί ώμωσα, ωρύομαι και δρύομαι. 

Άλλα" καί τύποι δλως άγνωστοι είς τήν ελληνικήν γλώσσαν άναγινώ- 

σκονται εν τφ βιβλίφ, οΐοι βροτεΐαι, δυνήσειεν, έπηρεΐαι, εύράσθαι, ϊδωσαν, 

καταχρέως, πεφρικώς κτλ. 
Χαριέστατος δ’ είναι γραφών κατά κανόνα πολυύμνητον, διϊπταμενη 

μετά των διαλυτικών σημείων, ώς ει ήτο φόβος μή άλλως άναγνωσθωσιν αι 

λέξεις αύται άνευ των σημείων τούτων. 

Τυπογραφικά δέ παροράματα, οία ήφαιστιώδεις, ύτραίστιον, ηδύπνοια 

άνθη, γαληνών τήν -ψυχήν μου (αντί γαλήν ίσον), κλέειν, ή τρυφωντες, 

εΰροιμέ σε, φιλάνθρωπον καί πολυέλαιον, βέλεσι πέπλησμαι, καταγγέλωμεν, 
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άπωθου, οξείας καί πλήθος άλλο περιττόν βέβαια ν’απαριθμήσω, λυπούμε· 

ν°ς ότι Ελλην αυτός καί ελληνικά Ιερά κείμενα εν Παρισίοις ζών καί έκδί- 

δων, δεν προσεπαθησε τουλάχιστον εν τούτφ νά μιμηθή τούς ξένους σοφούς 

οίτινες εν τή αυτή πόλει έκδίδοντες την πολύτομον σειράν τής ΑδδοοίαΙίοη 
Βιιάέ προσφέρουσιν εις τον κόσμον τά κείμενα των εθνικών Ελλήνων ποιη¬ 

τών καί συγγραφέων καί κατά τά άλλα ώς οίόν τε άριστα καί καθαρεύοντα 
τυπογραφικών παροραμάτων. 

ΕΜΜ. Γ. ΙΙΛΝΤΕΛΑΚΗΣ 

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

ΙΙερί τής επισκοπής Σκιάθου είδικώ; έγραψαν ό Ρ. Ρογ£ΟΪγ καί ό Τρ. 

Εύσγγελίδη; γαλλιστί. Ό αύεός δ’ Εδαγγελίδης είς ιήν ιστορίαν του κερί 

τής νήσου Σκιάθου παρέθεσε τινα καί περί τής επισκοπή; Σκιάθου, ώς και 

ό Ν Γιαννόπουλος εις τούς επισκοπικού; καταλόγους της Θεσσαλίας έση- 

μείωσεν ελάχιστα καί περί Σκιάθου. Έκτο; δ’ αυτών καί 6 μητροπολίτης 

Παραμυθίας Άθηναγόρας έγραψε μικρόν τι άρθρον περί τής εκκλησίας τής 

Σκιάθου είς άπάντησιν ήμετέρας μελάτη; διαλαμβανούσης εν αρχή και τινα 

περί τής έκκλησίας τής Σκιάθου· ό δέ Μ. 1.6 Οιπυη διά των επισκοπικών 

του καταλόγων καί ό καθηγητής Κ. Λυοβουνιώτης διά τής δημοσιεόσεως του 

κώδικος τών επισκοπικών πράξεων τής μητροπόλεω; Λαρίσης Ιγνώρισαν είς 

ημάς ονόματα επισκόπων τής νήσου. <> 

Έκ τούτων ό αέν Ρ. ΡίΐΓ§υΪΓ είς τό άρθρον του «Γ,Οδ ένο^ιιοδ (I© 

δίτίαΐΐιοδ βΐ ΒΙ^ορ^Ιοδ αυ XVIII δίοοίο» παρουσιάζει τρεις επισκόπους 

του ΙΗ' αίώνος τής ηνωμένης επισκοπής Σκιάθου καί Σκοπέλου επί τη 

βάσει νομοκάνονος, τον όποιον άνεύρεν έν Κωνσταντινούπολή προσθέτων 

καί τούς εκ του Εε βιπεη γνωστούς επισκόπους των δύο νήσων, τον υπό 

τού Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως άναφερόμενον Ιγνάτιον καί τον τελευταιον 

επίσκοπον τών νήσων Εύγένιον δ δέ Τρ. Εύαγγελίδης είς μέν τό άρθρον 

τού «.Ε’ενεοΐιέ άε βίείαΐΐιοδ» συμπληροΐ τά υπό του ¥άτ%ο\τ γραφέντα 

παρατηρών καί τινα καί περί τής σταδιοδρομίας τής επισκοπής Σκιάθου, είς 

δε την ιστορίαν τής νήσου Σκιάθου επαναλαμβάνει τά αυτά προσθέτων καί 

δύο νέα ονόματα Ιπισκόπων του ΙΖ' αίώνος, κατ5 έσφαλμενην δμως διαδο¬ 

χήν. Ώς συμπληρωματικά δέ τών ανωτέρω έχομεν τά υπό τού μητροπολίτου 

Άθηναγόρα καί τού καθηγητού Δυοβουνιωτου δημοσιευθεντα.^ 

Ημείς εχοντες ύπ’ οψει πάντας τούτους τούς περί τής εκκλησίας και 

επισκοπής Σκιάθου γράφοντας, ως καί σχετικήν έτέραν βιβλιογραφίαν, παρου- 

σιάζομεν ως συμβολήν είς την ιστορίαν τής νήσου Σκιάθου την μελέτην μας 

ταύτην «Ή επισκοπή Σκιάθου διά μέσου τών αιώνων» διαιροΰντες αυτήν 

είς δύο κεφάλαια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

Δύσκολον είνε νά ερευνηθή πότε καί τίνι τρόπω διεδόθη ο χριστιανι¬ 

σμός είς τήν νήσον Σκιάθον καί τούτο, διότι ελλείπουν σχετικαί μαρτυρίαι 



106 Ίωάννου Ν. Φραγκούλα 

έκ της κοσμικής και εκκλησιαστικής ιστορίας. Ούδεμία δ’ άφ' ετέρου αρχαιο¬ 

λογική εργασία έχει γίνει, έκ τής οποίας ιστός θα ήτο δυνατόν νά προκύψωσι 
διαφωιιστικά στοιχεία. 

Η πλέον αρχαιότερα και ασφαλής πληροφορία, έκ τής οποίας εμμέσως 

σχηματίζομεν γνώμην περί του χρόνου τής διαδόσεως του χριστιανισμού εις 

τήν νήσον, εϊνε το γεγονός, ότι εις τήν έν Σαρδική τφ 343 συνελθουσαν 

Σύνοδον μετέσχε και ό επίσκοπος τής νήσου Σκοπέλου Ρηγΐνος, οστις μάλι¬ 

στα αργοτερον επι Ιουλιανοΰ του Παραβάτου τφ 362 ύπέστη μαρτυρικόν 

θάνατον'. Επομένως δια να υπιίρχη κατά τήν εποχήν τούτην χριστιανική 

κοινόχης εν Σκοπελω, τής όποιας νά προΐσταται 6 εϊς τήν ανωτέρω Σύνο¬ 

δον λαβών μέρος επίσκοπος, επεται ότι προ πολλού, πάντως κατά τά τέλη 

του Γ' αϊώνος, θα είχε διαδοθή ό χριστιανισμός εις τήν νήσον τούτην. 

Κατ ακολουθίαν καί εις τήν Σκιάθον, ήτις ευρίσκεται ώ; γνωστόν πλησιέ- 

στατα τής νήσου Σκοπέλου, πιθανόν εϊνε νά υπόθεση τις, ότι είχε διαδοθή 

ενωρίς καί εκεί ό χριστιανισμός. Λεν αποκλείεται όμως τό νέον θρήσκευμα 

νά ειχεν έςαπλωθη εις τάς Βορείους Σποράδας καί κατά ιόν Β' αιώνα, δια- 

δοθέν ϊσως μέσον της Εύβοιας, εις τήν οποίαν ό χριστιανισμός εφθασε μετά 

τό κήρυγμα τού ΓΙαΰλου έν Άθήναις καί του Λουκά έν Θήβαιςζ 

ΓΙότε ακριβώς ή Σκιάθος προήχθη από εκκλησίας εις επισκοπήν δεν 

γνωρίζομεν. Φαίνεται όμως, δα ενωρίς μετά τον θρίαμβον τού χριστιανι¬ 

σμού ή Σκιάθος ύψούται εις επισκοπήν καί περιλαμβάνεται υπό τήν δευτέ- 

ραν μητρόπολιν τής Άποστολικής Εκκλησίας τής Ελλάδος, τήν τής Λαρίσης, 

υπό τήν οποίαν ύπήγετο καί ή επισκοπή Σκοπέλου Η. 

Ελάχιστοι εϊνε αί πληροφορίαι τάς οποίας έχομεν όσον αφορά τήν 

σταδιοδρομίαν τής επισκοπής Σκιάθου κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν4. 

X. I εωργάρα, Ο Βυζαντινός ναός τής επισκοπής έν Σκοπελω καί ό έπίσκοπος 

Αναστάσιος. Αθήναι 1906 σ. 3 κέξ. Καισ. Δαπόντε, Ακολουθία τοΰ αγίου Ρηγίνου. 

Αθήνα» 1902 σ 21 κές. Ί ρ. Ευαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος καί αί περί αυτήν 

νησίδες. ΑΟήναι 1913 σ. 3:». Μ. Ε ε (ίιιίε», Οπεηε (Ίυϊεΐΐηηιιε τόμ. Β’ΙΙαρίοιοι 1710 

ο. 117 καί Σ. Οικονόμου, Ή νήσος Πεπάρηθος. ;οπα 1833 σ. 30. 

Κ. Γουναροπυύλου, Ιστορία τής νήσου Εύβοιας. Θεσσαλονίκη 1930 σ. 10. 

3 «ρχ. Χρυσ. Παπαδοπ ούλου (νύν αρχιεπισκόπου Αθηνών), Ιστορία τής 
εκκλησίας τής Ελλάδος, τόμ. Λ'. ΆΟήναι 1920 σ. 2. 

Ο Σεβ. μητροπολίτης Αθ»ιναγόρας ό άπό μεγάλων πρωιοσυγχέλλο>ν καί Παραμυ¬ 

θίας φρονεί, υιι ή Σκιάθος έ.ξ άρχής ύπήγετο υπό τήν επισκοπήν Σκοπέλου. Άλλ' ή 

Σκιάθος ύπήρξεν αυτοτελής επισκοπή, ώς κατωτέρω θά δειχθή τούτο. Έπι πλέον 

σημειοϋμεν ενταύθα, οτι, άν άμφότεραι αί νήσοι συνυπήρχον άρχήθεν υπό ιόν αυτόν 

επίσκοπον, θά έπρεπε τότε ό πρώτος επίσκοπος τής Σκοπέλου, ΐ> άγιος Ρηγΐνος, νά ήτο 

γνωστός έκ τής παραδόσεως καί έν τή νήσφ Σκιάθφ καί μάλιστα μεγάλως’νά έτιμάτο, 

ώς συμβαίνει τούτο έν Σκο.τέλφ, ένθα τιμάται ώς πολιούχος. Τουναντίον έν Σκ.άθυ» καί 

τό όνομα τού άγιου τούτου εις τους πλείστους εϊνε άγνωστον καί κατά τήν μνήμην 

αυτού ούδεμία Ιδιαιτέρα σημασία δίδεται, ώς θά έπρεπεν, εάν έπρόκειτο περί μάρτυρος 

λ 
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Τό πρώτον ή Σκιάθος αναφαίνεται ώς έπισκοπή έπί των χρόνων τού Ιου¬ 

στινιανού, επίσκοπος δ’ άπαντά τω 530 6 Λημήτριος1. Μετ αυτόν ό έτερος 

ννωστός εις ημάς επίσκοπος έκ τής έκκλ. φιλολογίας ιής εποχής ταύτης εϊνε 

τών μέσων περίπου τού ΙΔ' αϊώνος, όστις όμως παρουσιάζεται ώς επίσκοπος 

Σκοπέλου καί Σκιάθου2. Εϊς δέ τήν προ τού Θ' αϊώνος περίοδον δέον νά 

τοποθετήσωμεν καί τον Στρατώνα, τού οποίου τό όνομα έγένετο γνωστόν 

έξ επιγραφής εύρεθείσης πρύ τινων ετών εις τον μώλον τής Σκιάθου. 

Έκ των διαφόρων δ’ άφ’ ετέρου επισκοπικών καταλόγων τής Βυζαντι¬ 

νής εποχής μόνον τό τακτικόν τού παρισινού κωδικός 1;>55 Α των μέσων τού 

Η' αϊώνος αναγράφει τήν Σκιάθον μεταξύ τών υπό τον Λαρισης επισκοπών 

υπ’ άριθ. ις'3, ένφ οί λοιποί κατάλογοι δεν αναγράφουν αυτήν. 

Οΐ διάφοροι δ’ Αφ* ετέρου επισκοπικοί κατάλογοι τής βυζαντινής εποχής 

δεν αναγράφουν τήν Σκιάθον μεταξύ τών υπό τον Λαρίσης επισκοπών. Οί-τω 

τά νέα τακτικά γραφέντα περί τά μέσα τού I' αϊώνος δεν γνωρίζουν^ επι¬ 

σκοπήν Σκιάθου* άλλ' ούτε καί ή έπισκοπή Σκοπέλου αναγράφεται έν αύτοϊς, 

ένφ κατά τούς χρόνους περίπου τούτους προΐσταται τής επισκοπής Σκοπέλου 

6 Βαρδάνης4.'Η διατύπωσις Δέοντος τού σοφού, έργον τού ΙΛ' αϊώνος, 

αναγράφει μόνον εϊς τήν επισκοπήν Σκοπέλου, γνωστός ο επίσκοπος τής 

εποχής ταύτης εϊνε ό Αναστάσιος, όστις άπαντά έν επιγραφή τού έτους 1078 

έντετειχισμένη εν τφ ναφ τής «έπισκοπής» Σκοπέλου ώς επίσκοπος μονον 

Ιεράρχου τής νήσου, (βλ. Άθηναγόρα, μητροπολίτου Παραμυθίας, Ή Εκκλησία τής 

Σκιάθον εις έφημ. Σκιάθον, δργανον τοΰ συλλόγου τών απανταχού Σκιαθίων' έτος Α'. 

(1931) άρ. φύλ. 6). 
Επίσης καί ό άρχ. Ά νδρέας Τριαντάφυλλου (νυν μητροπολίτης Τριφυλλιας και 

Όλυμπίας) έν άρθρφ του δέχεται, ότι ή Σκιάθος άρχήθεν ήτο συνηνωμένη μετά τής 

επισκοπής Σκοπέλου. Άλλα καί ή γνώμη αυτή, ώς καί τά περί προαγωγής τής επισκο¬ 

πής Σκοπέλου εις μητρόπολιν σημειούμενα δεν εϊνε ακριβή. Ή επισκοπή Σκοπέ .ου 

ουδέποτε προήχθη εις μητρόπολιν, άλλα παρέμεινε πάντοτε ώς έπισκοπή υπό τον μητρο¬ 

πολίτην Λαρίσης. Εϊς μητρόπολιν μετά, τήν τελευτήν Ανδρονίκου τοΰ Γ' προήχθη^ 

έπισκοπή Σκοπέλου ή υποκείμενη τφ μητροπολίτη Άδριανουπόλεως και ήτις εκειτο εν 

Θράκη παρά τό σημερινόν Διδυμότειχον. (βλ. άρχ. Άνδρ. Τριαντάφυλλου, Αι 

αρχιερατικοί έπαρχίαι τής Π- Ελλάδος έν προγενεστέρου τοΰ 1821 χρόνοις· εν Τερος 

Σύνδεσμος* έτ. ΙΒ'. περίοδ. Β'. (1916) άρ. φύλλ. 270). 
1 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Κων/λις 1880-1890 σ. 222. Τρ.Ευαγγε- 

λίδου, νΕνθ'άν. σ. 35. Τοΰαύιοΰ, Ε’ένεείιέ άε δΕϊπΛοε, έν Εοΐιοε άΌπβιιΡ τόμ. 

ΙΕ'. σ. 506. Μ. Εε βιιΐεπ Ένθ’ άν. τόμ. Β'. σ. 123 καί Ρ. Ρ3γ§οιγ, Εθη βνεηιιεε άε 

ΒΕώΛοε εΐ δΐίορείοε εα XVIII εΐέοίε- έν Εοΐιοε ά’ΟπεηΡ τόμ. ΣΤ' σ. 386. 

2 Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως. Παράρτ. τόμ. II . σ. 71. 

* 'Υπ’ άριθ. ιζ φέρεται ή έπισκοπή Σκοπέλου. Βλ. Γ. Κονιδάρη, Αι μητροπολεις 

καί αρχιεπίσκοποί τοΰ Οίκουμενικοΰ πατριαρχείου καί ή «τάξις* αυτών τόμ. Α . Αθή- 

ναι 1935 σ. 101. 
4 Μ. Εε (!)ιιίεη, ΈνΟ’ άν. τόμ. Β', σ. 118 καί Σ. Οϊκονομου, Ενθ αγ· σ. 30. 
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της παρούσης νήσου Σκοπέλλων 1. Επίσης δέ καί ή διατύπωσις Άνδρο- 

νικου Β ίου γέροντος, έργον ιών αρχών του δευτέρου τέταρτου του ΙΔ' 

αιωνος, περιλαμβάνει εν ταΐς ύπο τον Λαρίσης έπισκοπαΐς μόνον την επι¬ 

σκοπήν Σκοπέλου- ό γνωστός όμως έπίσκοπος τής εποχής ταυτης, ό Θεόδου- 

λος, φέρεται υπογραφών έ'ν τινι πρακιικω του έτους 1333 ώς επίσκοπος 
Σκοπέλου και Σκιάθου συγχρόνως 

Έκ τούτων επεται, δτι ή επισκοπή Σκιάθου ίδρυθεΐσα ώς αυτοτελής 

επισκοπή μετά τον θρίαμβον ιού χριστιανισμού εξηκολούθησεν ούσα τοιαύτη 

πάντως μέχρι τών χρόνων τής έπισκοπεύσεως τού Αναστασίου, οπότε αργό¬ 

τερου, τώ 1333, παρουσιάζεται ήνωμένη μετά τής επισκοπής Σκοπέλου. 

Αν, επι τής έν τώ μεταξύ χρυνω σύμβασης πρώτης Ενετοκρατίας τής 

νήσου, τώ 1207 3, διετηρήθη εν Σκιάθω ή ορθόδοξος επισκοπή δεΓν δυνάμεθα 

να καθορίσωμεν. Τό πιθανώτερον φαίνεται δτι αύτη κατηργήθη, διότι, αν 

συνέβατνε τα εναντίον, δεν θά συνέτρεχεν ούδείς λόγος νά προβληθή άργό- 

τερον υπό^ τών ΣκιαΟίων ώς δεύτερος δρος τής προσχωρήσεώς των εις τούς 

Ενετούς ή διατήρησις εν τή νήσω τής έδρας τού επισκόπου, ενώ θά ήρκει 

μονος ό πρώτος δρος, ή επικύρωσις δήλα δή τών αρχαίων των προνομίων. 

Ή συγχώνευσις τής επισκοπής Σκιάθου μετά τής Σκοπέλου φαίνεται 

δτι δεν δ.ετηρήθη έπί πολύ. Διότι, δτε τώ 1453 μετά τήν πτώσιν τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως αί νήσοι Σκύρος, Σκόπελος καί Σκιάθος προέκριναν τήν 

Ένετικήν κυριαρχίαν καί προσήνεγκαν έαυτάς εϊς τον Ενετόν Ναύαρχον, ώς 

ορούς προέβαλον τήν έπικύρωσιν τών αρχαίων των προνομίων καί τήν δια- 

τήρησιν τής εν αυταΐς έδρας επισκόπου4. Φαίνεται λοιπόν, δτι τώ 1453 

έκαστη ^νησος άπετέλει καί ιδιαιτέραν επισκοπήν καί τήν διατήρησιν αυτής 

επιζητούν διά τού δευτέρου δρου οί κάτοικοι τών τριών νήσων. 

Ό δρος ούτος τής διατηρήσεως τής επισκοπικής έδοας έν ταις νήσοις 

άσφαλως έγένετο σεβαστός υπό τών Ενετών. Έκτος, δτ, οί Ενετοί δεν δ.ε- 

και.οντο πάντοτε υπό μεγάλου θρησκευτικού ζήλου ή οί άλλοι καθολικοί καί 

έπέτρεπον τήν παραμονήν Ελλήνων επισκόπων εις Ένετικάς κτήσεις5, ύπάρ- 

1 Ν. Γεωργαρα, Ένθ’ άν. ο. 9. Ό Αναστάσιος ούτος φέρε,αι καί ώς άγω.:, ά/λ’ ή 

πληροφορώ αυτή εΓνε έσφαλμένη καί οφείλεται ε!ς κακήν άνάγιωσιν τής έπ,γραφής 

του ναού «τής επισκοπής» Σκοπέλου γενομένην υπό του Καιοαρίου Λαπόντε. Τήν έπιγοα- 

φην ταυιην όοθώς άνέγνωσε καί έζέδωκεν ό έκ Σκοπέλου καθηγητής Νικ. Γεωργάρας. 

Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως. ΙΙαράρτ. τόμ. ΙΓ'. σ. 71. 

, 3 νή°°ς 2κία0ο« «««λήφβη υπό τών Ενετών δίς. *Η πρώτη Ενετοκρατία τής 
νήσου υπηρξεν ολιγοχρόν.ος, καθότι τφ 1276 οί Βυζαντινοί άνακατέλαβον «ΰτήν ή δέ 

δεύτερα από 1453 -1538, οτε οί Τούρκο, διά τοΟ Χαιρρεδίν Βαρβαρόσσα έγέ4ντο κυρ,οι 

της νήσου. Βλ. \ν. Μ 111 ε γ - Σ. Λάμπρου, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, 
το,,. Α . Αθηναι 1909 · 1910 σ. 69 καί τόμ. Β'. σ. 312, 412). 

* \ν. Μ ί 11 β γ - Σ. Λάμπρο υ, Ένθ’ άν. τόμ. Β'. σ. 188. 

* \ν. Μ ΐ 11 β γ · Σ· Λάμπρου, Ένθ’ άν. τόμ. Β'. σ. 7. 
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νει προς τούτοις καί τό γεγονός, δτι καθ’ δλην τήν Ένετικήν κυριαρχίαν τής 

Σκύρου διατηρείται έν αυτή ή ορθόδοξος επισκοπή καί άπαντώνται επίσκοποι 

αυτήςΚαί ό \\7. ΜίΠοτ εν τή ιστορία του σημειοι, δη ή Ένετία είσήκουσε 

τής αΐτήσεως τών νησιωτών2. 

Ή έλλειψις ονομάτων επισκόπων τής εποχής ταυτης δεν εινε λόγος Ικα¬ 

νός, ΐνα δεχθώμεν προκειμένου περί τής Σκιάθου τό εναντίον. Αλλως τε καί 

αί περί τής προγενεστέρας σταδιοδρομίας τής επισκοπής π ληροφορ ία ι εινε 

πενιχρότατοι καί αυτή ή νεωτέρα επισκοπική διαδοχή τής έκ δευτέρου ενω- 

θείσης επισκοπής Σκιάθου καί Σκοπέλου ήτο εις ημάς άγνωστος μέχρι τίνος 

έλθούσα εις φως τελευταίως. Διετηρήθη κατά ταύτα ή επισκοπή Σκιάθου 

κατά τήν δευτέραν Ενετοκρατίαν τής νήσου καί μάλιστα ώς αυτοτελής 3. 

Έπί Τουρκοκρατίας τής νήσου ή επισκοπή Σκιάθου κατά τους 

πρώτους χρόνους αυτής παραμένει ώ; αυτοτελής καί επίσκοπον γνωστόν 

εχομεν έν έτει 1542 τύν Κύριλλον4. Άπό τών αρχών όμως τού ΙΖ αιωνος 

παύει πλέον νά ύφίσταται αύτη ώς αυτοτελής επισκοπή καί άπαντα ηνωμένη 

πάλιν μετά τής επισκοπής Σκοπέλου υπό τον τίτλον «επισκοπή Σκιάθου και 

Σκοπέλου» κατέχουσα τήν δην θέσιν καί εν άλλω καταλόγφ τήν 11ην τών 

υπό τον Λαρίσης επισκοπών 5. _ 

Επίσκοπον τής ηνωμένης ταυτης επισκοπής εύρίσκομεν τώ 1621 τον 

Ιγνάτιον 6. Άν ό Ιγνάτιος εινε ό πρώτος επίσκοπος τής έκ δευτέρου ενω- 

θείσης επισκοπής Σκιάθου καί Σκοπέλου δεν δυνάμεθα νά όρίσωμεν, διότι 

πότε ακριβώς έγένετο ή συνένωσις αύτη ιών δύο επισκοπών εινε άγνωστον. 

Πάντως τό τοιοΰτον συνέβη προ τού 1021 καί μετά ιό 1:>42. Τής ηνωμένης 

ταυτης επισκοπής εχομεν γνωστήν ολόκληρον τήν σειράν των επισκόπων από 

τού Ιγνατίου καί εντεύθεν μέχρι τών χρόνων τής καταργήσεως τής επισκοπής. 

Νομοκάνων τις τής βιβλιοθήκης τής έν Μυριοφύτορ μονής τού αγίου Γεωρ¬ 

γίου εύρεθείς έν Κωνσταντινουπόλει τώ 19037, ό κώδιξ τών επισκοπικών 

πράξεων τής μηιροπόλεως Λαρίσης δημοσιευθεις τώ 1016 % πληροφοριαι 

1 Λ. Παπαγεωργίου, Ιστορία τής Σκύρου, Πάτρα, 1909 σ. 129. 

7 \ν. ΜΐΠοι-Σ. Λάμπρου, Ένθ’ άν. τόμ Β’. σ. 189. 

3 Ό Τρ. Εύαγγελίδης δέχεται τήν κατάργησιν τής έπισκοπής έπί Ενετοκρατίας της 

νήσου· (βλ. Το. Εύαγγελί δ ου, Ή νήσος Σκιάθος σ. 67). .„ % . 
4 Δελτίον Χριστ. άρχαιολ. Εταιρείας- Περίοδ. Β'. χύμ. Γ'. σ. 27 και Ιερός σύνδεσμος 

έτ. 1916 όρ. φύλ. 279. „ ια_. 
6 Π. Άραβαντ ινοΰ, Χρονογραφία τής Ηπείρου· ιομ- Β. Αθηναι 18ο1 σ. ϋό 

Ν. Γιαννοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογ. Θεσσαλίας· Έπετηρίς Παρνασσού τομ· 

Γ. σ 255 καί Χουσάνθου πατριάρχ. Ιεροσολύμων, Συνταγμάτιον Βενετία 17<8 σ. <2. 

0 Α. Παπαδοπο ύλου-Κεραμέως, ’Λπαρίθμησις πρωτοτύπων τινών έγγραφων 
σωξομένων έν τή μονή Λειμώνος- έν Μαυρογορδάτειυς βιβλιοθήκη- τόμ. Λ . σ. 1 <4. 

’ Γ. Ρ&Γ&0 1Γ, Ένθ’άν. τόμ. ΣΤ'. σ. 386 κ.έξ. _ , 
8 Κ. Δυοβυυ νιώτου, Συμβολαί εις τήν έκκλ. ιστορίαν τής μητροπυ/.εοις Λαρι- 

σης· Ιερός Σύνδεσμο;· έτ. 1916 άρ. φύλ. 277 279 καί έτ. 1917 άρ. φύλ. 281 -286. 
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χειρογράφων πνων χαί ύνόμαια έχισκό.των άναγνωαβένςα παρ’ήμών |ν 

παλαιοί; διππιχοις, παρέχουν Ης ή μάς άδ,άοπασςον την έπιοκοπικήν διαδοχήν 

Η επισκοπή Σκιάθου καί ώς αυτοτελή; καί οιε ουνηνώθη μετά ,ϋ, 

επισκοπής Σκοπέλου μέχρι των χρόνων τή; απελευθερώσει»; ύπήγετο ύ.πό την 

μητροπολίν Λαριση; λ Κατά τά τέλη δέ του III' αίώνο; ήνώθη μετά ,ή- 

επιοκοπη; Σκιάθου και Σκοπέλου καί ή πολίχνη ιών Τρικκέρων, ήτι; εΰρί’ 

σκεται κατα την είσοδον τοϋ Παγασητικυΰ κόλπου επί τη; Μαγνητικής Χερ 
σονησου 2. 1 ν 

Τής ήνωμένης Ιπισκοπής έδρα κατ’ άρχά; φαίνεται, «τι ή το ή Σκίαθο- 

αλλα κατόπιν έγενετο ή Σκόπελος. Τούτο εξάγομε» έκ μαρτυρία; ανωνύμου 

συγγράφει»;, οστ.ς ει; τον κατάλογον τών μητροπολιτών καί έπισκόπων τού 

πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τί. δεύτερον τέταρτον τού ΙΗ' αίώ- 

νος, τον οποίον ουτο; ουνέταξεν, άναφέρων ,»; επίσκοπον Σκιάθου καί Σκο¬ 

πέλου τον Διονύσιον προσθέτει ,οϋτινο; καθέδρα ήδη ή Σκόπελος» Έπο 

μενως προ του Διονυσίου ε"δρα τή; επισκοπή; ή το άσ,ραλώς ή Σκιάθος 

Ιον κατάλογον τούτον έδημοσίευσεν ό παλαιογράφο; ΙΙοπτί Οίηση!* 

υη ν μ Γ" **ΤΓΓ,ν ΧώΥ " Έλλ“δι πΡανματων ότε, διά τού από ί, -Νοεμβρίου 183ο II. Διατάγματος αί μητροπόλεις καί επίσκοποί του ελεύ¬ 

θερου κράτους υπεβιβάσθησαν πάσα, εί; έπισκοπάς καί διεκρίθηοαν εις μονί- 

μους και προσωρινά;, ή έπισκοπή Σκιάθου καί Σκοπέλου περιελήφθη εις 
τας προσωρινά; υπο τήν 33-υ θέσ.ν « Θ,ινί5νιος τοί ΙελευΓαίου έπι0χ&,011 

«υτ»|ς Ευγένιου τω 184^, ή επισκοπή συνεχωνειίθη τφ αϋτω έτει μετά τής 
επισκοπής Εύβοιας κα. διά τοϋ νόμου Σ’ τής ί) Ιουλίου 1802 κατηργήθη 
αυτή και τυπικώς 5. 11 1 

' Ν1ΜΓΐαΓ'0,π°ύ'4θυ’ άν. τόμ. Ι'. σ. 2ΰδ-Μ. Ι.β Οηίεη. *Ειϋ' άν. το» 

Λ' ο 2 κ ?^.Χι?υ®· Π«*«δο πούρου (νύνόρχ,ετι. Αθηνών), ’Ένθ’ άν τόμ. 

Αθήνα ι 18^0 4$ο 516 * / 110 τλ\^νταγμν Ο,ίοη καί ιεροί ν Κανόνων τόμ. Ε'. 
Α< ,0·482, ° °· Και *«« τήν Βυζαντινήν περίοδον ή νήοος Σκί«- 

δε αΓΥΧ °Γ ^ -μήμα τοϋ Μ^ονιΓύ 

’ Π· ’ΑβαβαντινοΟ, ΊίνΟ· άν. τόμ. Β'. σ. 93 - Μ. Γεδεών, Κανονικοί Λ,ατά- 

^Ιζ, !?μη Κων/?,ς 1888 σ· 311 *«* Ν· Γεωργάρα, Ένθ’άν. ο. 11. 

. ,*.0"1 °" 1’ Κα™λ°γ0ς χών μ»ΙϊΟοπολιτών καί έπισκόπων τού πατρ,αρχείου Κ,λεως 
,αχα το δεύτερον τέταρτον τού ΙΗ' «ίωνος έν.Κ,να* ,1ο ΙΌΗοηΐ ,Λ«„ τόμ. Λ . ο. 313 χεξ 

τ* «*£ Χ;^?συ^υλλ°Υή ** Εκκλησίας 

• * Αρτρ.Σ* 1ν’ίανν®ποώλου' ,'Ενα’άν· ο. 56,101-Κ. Οικονόμου τάΰέίΟΙκο- 
ομων, Γα αφημένα εκκλησιαστικά συγγράμματα-τόμ. Β'. Άθήναι 1864 ο. 490 647— 

Γχράλ>Ζ ά?χΐεπ· ’ΑΟηνΑν)· Ένθ’«ν· ™Μ· Α'. σ. 299, 420- 

1842 άρ Φύλ 27. " τ0μ' Ε'· °· 591 “1 ετ. 

ι 
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Καταργηθεΐσα ή επισκοπή Σκιάθου καί Σκοπέλου ύπήχθη εν αρχή υπό 

τί|ν επισκοπήν Εύβοιας τήν είτα αρχιεπισκοπήν Χαλκίδος. Κατά ιό 1000 

όμως, λόγω τής νέας διοικητικής διαιρέσεως τοϋ κράτους, ή Σκιάθος άπετέ- 

λεσε τμήμα τής επισκοπής Δημητριάδος 5. Από δέ τοϋ 1011 εξακολουθεί να 

ύπάγηται υπό τήν επισκοπήν καί νυν μητρόπολιν Χαλκίδος. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'. 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 

Αημήτριος. *Ως πρώτον επίσκοπον τής Σκιάθου άπαντώμεν τω 530 τον 

Λημήτριον. Ούως μή δεχόμενος τήν εκλογήν τοϋ Στεφάνου ώς μητροπολίτου 

Λαρίσης άνηνέχθη εις τον οικουμενικόν πατριάρχην Έπιφάνιον και έκατη- 

γόρησε τον Στέφανον ώς παρανόμως χειροτονηθέντα επιτυχών τήν καθαίρεσιν 

αύιοϋ -λ Ό Δη μητριός φαίνεται δτι ύπεστήριζεν ώς μητροπολίτην Λαρίσης 

πρεσβΰτερόν τινα Σκιάθιον Αλέξανδρον όνομαζόμενον, οστ.ς ήτο υποψήφιος 

τοϋ μηιροπολιτικοϋ θρόνου Λαρίσης ο μου μέ τον Στέφανον0. 

Στράτων. Ίο όνομα τοϋ επισκόπου Στράτωνος εινε γνωστόν έξ επιγρα¬ 

φής κεχαραγμένης επί βράχου εις τύν μώλον της Σκιάθου ιόν ευρισκόμενον 

προς τά αριστερά τής εισόδου τοϋ μικρού λιμένυς τής νήσου4. Γό κείμενον 

τής επιγραφής ταύτης, τήν όποιαν άνευρε καί εδημοσίευσε τώ 1803 ό 1 ερ- 

μανός Η. Ν. ϋίποΐΐδ, έχει ώς εξής: 

ο α γ ι ω 
ΤΑΤΟΟ ΚΕ 
ΜΑΚΑΡΙΙϋ 
ΓΑΤΟΣ ΑI 

II I Ο Κ Ο Π ΟΟ 
Ο Τ Ρ Α Τ ω Ν 
£ Κ ΤΩΝ I 
Δ I ω Ν Α I 
ΚΤ I ΟΕ 
ΤΟΝ Μ Ο) 
Λ Ο Ν *. 

1 Άρχ. Σ. Για ν νοπ ούλ ο υ, νΕνθ* άν. ο. 110. , , 
? Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες- ο. 222 — Τ ρ. Εύαγγελίδου, Εν# ον. 

ο. 35 Του αύιου, Ε’ένέοΗό άο 81<ΐ&11ιο«· έν Εοΐιοε ιΙΌπβηΙ τόμ. ΙΕ'. σ. 500 

Μ. Ω’αίβη, Ένθ’ άν. τόμ Β'. σ. 123 καί Ρ. Ρανςοχΐ, ’Ένθ’ άν. τόμ. ΣΤ'. σ. 386. 

η Α. Μουστοξυδη. Συμπληρώσεις εις τήν σύντομον ιστορίαν τής νήσου Σκιάθου 
τήν ουγγραφεΐσαν καρά Έπκρ. Δημητριάδυυ, διδασκάλου έκ τής αυτής νήσο» εν έφημ- 

Αίγιναία* έτ. 1831 άρ φύλ. 7 σ. 223 κεξ. # . 
* Έσφαλμένω: ό Γ. Λαμπάκι; σημειοΐ δτι η επιγραφή αΰτη ευρίσκεται εις τον μωλον 

τής νήσου Σκοπέλου (βλ. Αελτίον Χριστ. Άρχαιυλ. Εταιρείας τεϋχ. Ζ'. σελ. 21). Επίσης 
σφάλλεται καί 6 Ν. Γιαννόπουλος γραφών «δτι ό Στράτων οδτος δέν είνε επίσκοπος, 

άλλ’ αρχαίος τις “Ελλην. αφού ή επιγραφή δέν αναφέρει τούτον ώς επίσκοπον». (Βλ. 

Ν. Γιαννοπούλου, ’Ενθ’άν. τόμ. ΙΑ . σ. 183. , 
5 *1ω. Ν. Φραγκούλα. Αρχαιολογικό Σκιάθου- έφημ. Ελεύθερα Σκεψις ΧαΛ' 

κίδος· έτ. Α'. άρ. φύλ. 13. 
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Η επιγραφή εινε σπουδαιότατη τό μέν διότι έ£ αυτής έγένετο γνωστόν 

τό όνομα του έπισκόπου Στρατώνας, τό δέ διότι παρουσιάζει είς ήμάς 

σκοπον εφάμιλλον των επισκόπων εκείνων τής παλαιάς εποχής, οιτινες παρά 

τά πνευματικά των καθήκοντα ήσχολοΰντο και μέ ζητήματα δράσεως κοινω¬ 

νικής. Γο γεγονός δ’ότι επίσκοπος εξ ιδίων κατασκευάζει τον μώλον, εϊνε 

ενδεικτικόν και τής οικονομικής ευρωστίας τής πόλεως κατά την εποχήν εκεί¬ 

νην. Και δυνατόν μέν ό Στρατών νά έκτισε τον μώλον, ΐνα εμποδίζη τήν 

προσεγγισιν κάτωθεν των τειχών τής επισκοπής εχθρικών πλοιαρίων,εάν λάβω- 

μεν ως δεδομένοι-, δτι τό έπισκοπειον περιελαμβάνετο εις τήν τοποθεσίαν 

την καλούμενην «"Λϊ-Γιαννάκις*, ήτις ευρίσκεται άνοιθεν του μώλου ένθα 

και ή επιγραφή υπάρχει. Δεν αποκλείεται δμως τό έπισκοπειον νά έ’κειτο και 

αλλαχού τής πολεως και τον μώλον να έκτισεν ό Στρατών μόνον προς ασφά¬ 

λειαν του λιμένος^ και τής πόλεως, άφοΰ εϊνε γνωστόν, ότι οί επίσκοποι τό 

παλαι ησαν και οί πρωτεργάται πάσης κοινωνικής ζωής ’. 

Πότε ακριβώς ό επίσκοπος Στοάτων ήκμασε δεν δυνάμεθα νά όρίσωμεν, 

διότι ή έπιγραφή^δέν φέρει χρονολογίαν. Ή παράδοσις έν Σκιάθω τοποθετεί 

αυτόν τον <7 αιώνα. Τό μετά βεβαιότητος δυνάμενον αόνον νά λεχθή εϊνε 

ότι ύπήρξεν Ιπίσκοπος τής αρχαία; χριστ. πόλεως Σκιάθου καί ώς έκ του 

είδους των γραμμάτων τής επιγραφής, διι έζησε γενικώς προ του Θ' αϊώνος. 

, Θ*Μ°νλος. Φέρεται υπογραφών έν τελεί ώς «ταπεινό: επίσκοπος Σκο¬ 

πέλου καί Σκιάθου» τό έν έτει 1333 καί έν μηνί Ίανουαρίω έκδοθέν πρα¬ 

κτικόν του μεγάλου κυνηγέτου Ίω Βατάτση. Ό τίτλος του πρακτικού τουτου 

εχει ως εξής: ΙΙρακιικόν όιι §Γ*πό νεηοιιτ ]ςΆη να1?η-£05 οοηοεΓπαηί: 1β5 

ρτορτίθΐέδ Χάηαξ θ1 Νησίον 8«γ Ιο 8117111011 άοηπόοε ρατ αη οΐιτγδο» 

ί^ιιΐΐβ ίηιρεπαϊ ά ] όρατε|αο Μίοΐιβΐ Μοηοηια,ιμιο 2. 

Κύριλλος. Υπογράφει μετ’ άλλων μητροπολιτών καί επισκόπων ώς επί¬ 

σκοπος μόνον Σκιάθου ΐεροκυκλικόν γράμμα, τό όποιον εξεδόθη υπό του 

μητροπολίτου Λαρίσης Νεοφύτου τώ 1542, περί άνασυστάσεως τής επισκοπής 
Γαρδικίου Ί. 

Νεόφυτος. Έγένετο γνωστός έκ των διπτυχων, τά όποια εΰρέθησαν 

κατα την έν έτει 1926 άνακαίνισιν του έν Σκιάθω ναοΰ τής Γεννήσεως τοΰ 

Χρίστου του Κάστρου4. Τά δίπτυχα ταΰτα, άτινα είνε έν μέρει έφθαρμένα, 

1 *Αθηναγόρα μητροπολίτου Παραμυθίας, ΊΙ Εκκλησία τής Σκ,άθου· έφημ. 
Σκιάθος- ετ. Λ . άρ. φύλ. 6. 

Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως- ΙΙαράρτ. τόμ. ΙΓ' σ. 71. 

' Δ„ελτι^^ριστ· >Α0Χαιολ· Εταιρείας- ΙΙερίοδ. Β. τόμ. Γ\ ο. 27 καί Ιερός Σύνδε¬ 
σμος ετ. 1916 αρ. φύλ. 279. λ * 

4 Ό ναός τής Γεννήσεως τού Χρίστου άποτελεϊ ιό πολυτιμότεροι- των χριστιανικών 

μνημείων της νήσου, λόγω τής έν αύτώ τέχνης καί τής ιστορίας του. Ύπήρξεν ή μητρό- 

πολ,ς της μεσαιωνικής πολεως Σκιάθου, τής άλλως Κάστρου καλούμενης καί σήμερον 

ι 
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άναγράφουν εις τήν στήλην τών αρχιερέων τής νήσου κατά σειράνζτά ονό¬ 

ματα: Νεόφυτος, Ιγνάτιος, Μητροφάνης, Σάββας. 

Ιγνάτιος. Εΐνε ό πρώτος επίσκοπος, τον όποιον γνωρίζομεν έκ φιλολο¬ 

γικής έκκλ. πηγής ώς επίσκοπον τής έκ δευτέρου ενοιθείσης επισκοπής Σκιά¬ 

θου καί Σκοπέλου. Ό Ιγνάτιος υπογράφει ώς επίσκοπος τών δυο νήσων 

«έν μηνί μαρτίφ 7 έτει 1621» μετ’άλλων επισκόπων καί, τών πατριάρχων 

Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Λουκάρεως καί Αλεξάνδρειάς Γερασίμου 

έπιβεβαιωτήριον σιγιλλιώδες Γράμμα, τό οποίον επικυροΤ προνομίας εις σταυ¬ 

ροπηγιακός μονάς1. 

Του Ιγνατίου σώζεται ακέφαλος εϊκών μετ’ αρχιερατικού μανδύου έν 

τοιχογραφία του ναοΰ τής Γεννήσεως τοϋ Χρίστου του Κάστρου καί πιθανόν 

άναλώμασιν αΰτοΰ νά έγένετο ή είκονογράφησις του ναοΰ. Αφιέρωμα δ'αΰτοΰ 

ήτο ή κανδΰλα μετά τής επιγραφής «ΙΓΝΑΤΙΟΥ αρχιερεωο, ήτις έκρέματο 

άλλοτε έν τφ ναώ τών Τριών Τεραρχών Σκιάθου, Τό όνομα τοϋ Ιγνατίου 

άπαντφ καί εις τά εύρεθέντα δίπτυχα. 

Μητροφάνης. Εϊνε επίσκοπος τής ηνωμένης επισκοπής, γνωστός έκ τών 

εύρεθέντων διπτυχαιν. 

Σάββας. Όμοίως2. 

Κάλλιοτος. Έν φΰλλφ 149“ του κώδικος τών επισκοπικών πράξεων 

τής μητροπόλεως Λαρίσης άναγινώσκομεν υπόμνημα, καθ’ δ παραιτηθέντος 

του επισκόπου Ροδοβισδίου Μωσή συνέρχονται κατ’ Ιανουάριον του 1648 

οί υποκείμενοι τψ Λαρίσης επίσκοποι προσταγή τοΰ μητροπολίτου Παϊσίου 

καί προτείνουν διά τήν κενωθεισαν έδραν τρεις υποψηφίους, ών πρώτον τον 

θεοφιλ. επίσκοπον Σκιάθου καί Σκοπέλου Κάλλιστον, οστις καί έκλέγεται3. 

Επομένως έν αρχή τοΰ 1648 επίσκοπος Σκιάθου καί Σκοπέλου ήτο ό 

Κάλλιστος4. 

’Ιωσήφ. Εις άντικατάστασιν τοΰ μετατεθέντος Καλλίστου υπό τής ίδιας 

Συνόδου «έν μηνί Ίανουαρίψ έτει 1648» εξελέγη επίσκοπος Σκιάθου καί 

Σκοπέλου ό Ιωσήφ 5. 

άνακαινισθείς διατηρείται έν καλή καταστάσει. Διά πλείονα βλ. Ίω. Ν. Φραγκούλα, 

τό Κάστρον τής Σκιάθον έν έφημ. Ελεύθερα Σκέψις Χαλκίδος- έτ. Α'. άρ. φύλ. 10. 

1 Α. Παπαδ οπούλου · Κεραμέως, Ένθ’άν. τόμ. Α'. σ. 174 — Τ ρ. Ευαγγέ¬ 

λιό ου, Ή νήσος Σκιάθος_σ. 68 — Του αυτού, Τ’ένεοΐιά <3ε δΗ&ΙΙιο*· έν Εοΐιοε 

ά’Οπεηί· τόμ. ΙΕ'. σ. 508 καί Ρ. Ρ&γ£οϊγ, Ένθ5άν. τόμ. 'Τ'. σ. 887. 

2 Τούς τρεις έκ τών διπτυχων μόνον γνωστούς έπισκόπους κατετάξαμεν κατά τήν 

σειράν χαύτην, έπειδή έξ άλλης πηγής έχομεν γνωστόν τον χρόνον τής έπισκοπεύσεως 

τοΰ Ιγνατίου. 

3 Κ. Δυ ο βουν ιώτου, Ένθ3 άν. έτ. 1916 άρ. φύλ. 279. 

1 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. έτ. 1916 άρ. φύλ, 279. 

6 Κ, Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΑ', 8 
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Κάλλιστος έκ β'. Γφ 1653 τοΰ Μωσήφ θανόντος η παραιτηθέντος άνέρ- ! 

χειαι και παλιν επί τον θρόνον της Σκιάθου και Σκοπέλου ύ επίσκοπος I 

Κάλλιστος παραιτηθείς της επισκοπής Ροδοβισδίου, ώς σημειούχαι εν χφ ! 

φΰλλω 7 β τοΰ ιδίου κωδικός \ ί 

Ιωάοαψ. Ό Κάλλιστος τφ 3 671 παρητήθη και πάλιν τής νέας του 

επισκοπής, οπότε εξελέγη ιή 9 Αύγουστου τού ίδιου έτους ό ΐερομ. Ίωάσαφ, 

καθ ά αναγράφεται έν τφ φΰλλω 17“ τού ανωτέρω κώδηκος επί μητροπο¬ 

λίτου Λαρίσης Διονυσίου Μουσελίμη τού λογιωτάτου ?. Τού επισκόπου Ίωά- 

σαφ σφζεται εν τφ ναφ των Τριών "Ιεραρχών Σκιάθου άντιμήνσιον καθα- 

γιασθέν τφ 16853 τό όνομα δ; αυτού αναγράφεται υπό χρονολογίαν 1676 

επί πλακος έν τώ μονυδρίφ τής Ευαγγελίστριας τής νήσου Σκοπέλου. 

Κλήμης. Τφ 1700, ώς έμφαίνεται έκ τού φύλλου 43“ τού ανωτέρω 

κωδικός, ό Τουίσαφ παρητήθη τής επισκοπής και άντ’ αυτού εξελέγη τή 3 

Φεβρουάριου 1700 ό ΐερομ. Κλήμης4. 

Ο Μ. 1 εδεών έν άρθρφ του 5 σημειοΐ., δη ό Κλήμης άνήλθεν εις τον 

θρόνον τής επισκοπής Σκιάθου καί Σκοπέλου τώ 1710 παραιτηθέντος τφ 

αύτφ) έτει τού Ίωάσαφ. Τό τοιούτον όμως δεν είνε αληθές. Διότι, έκτος τού 

έν τώ φΰλλφ 43“ υπομνήματος τού κώδικος τής μητροπόλεως Λαρίσης, εχο- [ 

μεν καί ιδιόχειρον μαρτυρίαν αυτού τού Κλήμεντος πιστοποιούσαν, υτι τφ 

1700 ό Κλήμης ήτο επίσκοπος. «Εις τά 1697 έπήγα εις την αγίαν πόλιν 

Ιερουσαλήμ καί έπροοκΰνησα τον "Αγιον και Ζωοδόχον Τάφον καί λοιπά 

άγια προσκυνήματα. Εις τά 1700 αρχιερατέυσα έν μηνί Φεβρουάριο) Γ» ό 

Σκοπέλων Κλήμης»0. Έν δέ τφ νομοκάνονι τής μονής τού αγίου Γεωργίου 

Μυριοφΰτου σημειοΰται, υτι «τό παρόν βιβλίον υπάρχει κτήμα ήμέτερον 

τού ευτελούς καί αμαθούς Σκιάθου Κλήμεντος ίδιοχειρώς γραυέντι κατά τό 

,αη'ε' έτος τής Χ(ριστον) συγκαταβάσεως» Ί. 

"Ο Κλήμης τον Ιανουάριον τού 1732 ειχεν άποθάνει, εις διαδοχήν 

δ’ αυτού έξελέγη τον αυτόν μήνα ο Διονύσιος, ώς αναγράφεται έν τώ φΰλλω 

52° τού κωδικός τής μητροπόλεως Λαρίσης8. Ό Γ,ε δμως αναφέρει 

1 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. 

Κ. Δυο βουνιώτου, Ένθ’ άν. καί Εκκλησιαστική Αλήθεια* τόμ. ΛΓ'. σ- 12. 

1 ΰ άντιμήνσιον τοΰτο φέρει την έξης επιγραφήν: * Θυσιαστήριον θειον καί ιερόν 

του τελεΐαθαι δι αύτοΰ τάς θείας Ιερουργίας Κυρίω έν παντί τυπιρ τής δεσποτείας αύτοΰ 

καθιερωθέν καί αγιαοθέν υπό τής χάριτος το» παναγίου Πνεύματος καί ίερουργηθέν 

παρά τοΰ θεοφιλέστατου επισκόπου Σκιάθου κυρίου Ιωάσαφ επ' ονόματα τής άγιας 

Τριάδος τής Θεοτόκου καί πάντων των αγίων έν ετει αχπε’*. 

* Κ· Δυο βουνιώτου, Ένθ’ άν* £ 

Γ> Εκκλησιαστική Αλήθεια* τόμ. ΛΓ’. σ. 12. 

Ί'ρ. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος... σ. 08. 

Τρ. Εύαγγελίδου, Ένθ’ άν. ο. 08 καί Ρ. Γατιού*, Ένθ’άν. τόμ. Τ'. σ. 388. 

3 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. 
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τώ 1721 ώς επίσκοπον Σκιάθου καί Σκοπέλου τον Ιωσήφ1. Ή πληροφορία 

αΰτη τού Εο £αΐβιι δεν εΐνε ακριβής, καθότι ώς εξάγεται έκ τοΰ ανωτέρω 

κώδικος ό Κλήμης έπεσκόπευσεν άδιασπάστως από τού 1700 μέχρι τού 

θανάτου του, διάδοχος δ5 αυτού έγένετο ό Διονύσιος καί ούχί ό Ιωσήφ. 

Ρητώς αναγράφεται έν τώ κώδικι οτι «θανόντος τοΰ Κλήμεντος έκλεγεται 

ό Διονύσιος». Έκτος δμως τούτου έχομεν καί έτέραν μαρτυρίαν διά ξένης 

χειρός γραφεισαν έν τφ ίδιοκτήτω χειρογράφω τού Κλήμεντος, ήτις βέβαιοι 

επίσης, δτι διάδοχος τού Κλήμεντος έγένετο ό Διονύσιος. «Μετά τού έν μακα- 

ρία Κλήμεντος ελαβε τον επισκοπικόν θρόνον Σκιάθου ό έν μακαρία τή 

λήξει κυρ Διονύσιος Σκοπελίτης» 2. 

Ό Κλήμης είνε γνωστός καί έκ τού τακτικού τών ορθοδόξων εκκλησιών 

τής Ανατολής, τό όποιον έδημοσίευσεν ό Α. ΙΙαπαδόπουλος - Κεραμεύς3. 

Διονύσιος. Τοΰ Κλήμεντος θανόντος άνήλθεν επί τον επισκοπικόν 

θρόνον, ώς έσημειώσαμεν, ό Διονύσιος. Ούτος κατήγετο έκ τής νήσου Σκο¬ 

πέλου, πριν δέ γίνει επίσκοπος ήτο πρωτοσύγκελλος τής μητροπόλεως Λαρί¬ 

σης4. Έπί τοΰ θρόνου παρέμεινε μέχρι τού 1776, οπότε καί άπέθανε. 

Περί τοΰ Διονυσίου τούτου ό Καισάριος Δαπόντε σημειοΐ, δτι έπεσκό- 

πευσε 46 έτη άποθανών τώ 1776 καί επομένως δέχεται άνελθόντα αυτόν εις 

τον θρόνον τφ 17305. Την ιδίαν γνώμην έχουν καί ό Ρ. Ρ&Γβοίτ καί ό Τρ. 

Εύαγγελίδης άκολουθουντες τον Δαπόντε. Άντιθέτως ό διαπρεπής μητροπο¬ 

λίτης Άθηναγόρας τοποθετεί τον Διονύσιον προ τού 17246. Άναμφισβητή- 

τως δμως ή ακριβέστερα μαρτυρία είνε ή τοΰ κώδικος τών επισκοπικών 

πράξεων τής μητροπόλεως Λαρίσης. 

Ό Διονύσιος είνε γνωστός καί έκ τού καταλόγου, τον όποιον έδημοσίευ¬ 

σεν ό παλαιογράφος Η. Οιιιοηί7. Έν τφ καταλόγω τούτφ ό ανώνυμος συγ¬ 

γραφείς παρουσιάζει τέταρτον χών 9 υποτελών επισκοπών τού μητροπολίτου 

Λαρίσης τον Διονύσιον, «ούχινος καθέδρα ήδη ή Σκόπελος* ασφαλώς δ5 ό 

1 Μ. Πε βυϊβη, Ένθ’ άν. τόμ. Β'. σ. 117, 123. 

2 Τρ. Εύαγγελίδου, Ένθ’ άν. σ. 69. 

:ί Α. Παπαδοπούλου- Κερά μ έως, Τακτικόν τών ορθοδόξων εκκλησιών τής 

Ανατολής καί κατάλογος αρχιερέων άκμασάντων εν αύταΐς μεταξύ τοΰ ΙΖ καί ΙΗ 

αίώνος* έν Δελχί φ Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας* τόμ. Γ'. σ. 474. 

4 Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ'. Βενετία 1872 σ. 108. 

6 Κ. Σάθα, Ένθ’ άν. Τό σχετικόν χωρίον τοΰ Δαπόντε έχει ώς εξής: «Διονύσιος 

Σκοπελίτης, Σκοπέλων επίσκοπος από πρωτοσύγκελλος τής Λαρίσης, άχολος, αόργητος, 

πράος, ώς ολίγοι. Άρχιεράτευσε χρόνους 46, ώς ολίγοι καί ξησας υπέρ τούς 90, ως 

ολίγοι, έτελειώθη. Ειπασιν, δτι έλεγε πώς ανήμερα τοΰ άγιου Δημητρίου έγεννήθη, 

ανήμερα τοΰ αγίου Δημητρίου παπάς έχειροτονήθη* ανήμερα τοΰ αγίου Δημητρίου 

άρχιερεύς καί ανήμερα τοΰ αγίου Δημητρίου εις τούς 1776 άπέθανεν». 

* Άθηναγόρα μητροπολίτου Παραμυθίας, Ένθ’ άν. άρ. φύλ. 6. 

7 Η. Ο τα ο π ί, Ένθ’ άν. τόμ. Α'. σ. 318 κέξ· 
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Διονύσιος, επειδή κατήγειο έκ τής Σκοπέλου, μετέθεσε την έδραν χής επι¬ 

σκοπής εΐς την πατρίδα του. Του Διονυσίου υπάρχει εν Σκιάθω άντιμήνσιον 

χρονολογίας 1739 ·. «Διά συνδρομής δέ καί εξόδου- αυτοί έχρυσώθη κατά 

Σεπτέμβριον του 1762 τό τέμπλον του έν Σκοπέλω ναοΰ τής Γεννήσεως 

του Χρίστου. 

Ματθαίος. Μετά τον θάνατον του Διονυσίου ό επισκοπικός θρόνος 

Σκιάθου καί Σκοπέλου έμεινε κενός επί έτος καί κατά Δεκέμβριον του 1777 

έχειροτονήδη ό Ματθαίος, ώς ό ίδιος γράφει εν τινι χειρόγραφα). «Τελευτή- 

σαντος 6έ διά γιέρα του επισκόπου Διονυσίου έπεβιβάσθηκα εγώ ό ταπεινός 

Ματθαίος εις τον έπισκοπικόν θρόνον παρά του σεβασμιωτάτου μοι καί 

λογικωτάτου μητροπολίτου καί γέροντος αγίου Λαρίσης κυρίου μοι κυρίου 

Μελετίου επί τό, αψοζ' έτος Δεκεμβρίου ε' ό Σκοπέλων Ματθαίος* *. Έπε- 

σκόπευσε δ’ ό Ματθαίος μέχρι του Όκτιυβρίου του 1796. 

Του επισκόπου Ματθαίου σφζεται καί έτερον ιδιόχειρον σημείωμα, τό 

οποίον έδημοσιευθη προ ετών έν τφ Νέο) Έλληνομνήμονι. Έν τφ σημειώ- 

ματι τουτω ό Ματθαίος άναγράφει καί πάλιν τά τής χειροτονίας του προσ¬ 

θέτων δτι έχειροτονήθη έν Τυρνάβω καί επί πλέον σημειοΐ, ότι ουδέν ευρεν 

έλθών εΐς την έπισκοπήν του: «Έμπήκα εΐς τό κονάκιον εύρόν αυτό χορίς 

μπαρδάκι νά πίω νερόν, μήτε χολιάριον όπου εΐν τό μικρότερου... δεν εύρηκα 

τίποτα τής επισκοπής»3. 

Ό Ματθαίος έμαθήτευσεν έν τή σχολή τής Ζαγοράς4, έν τή οποία έδί- 

δαξε καί ο έκ Σκιάθον διάσημος λογογράφος καί ποιητής των τελευταίων 

χρόνων τής δουλείας Επιφάνιας ύ Δημητριάδης 5. Διάκονος δέ του Ματθαίου 

έχρημάτισεν ό διδάσκαλος τοΰ Γένους Γρηγόριος ο Κωνσταντάς6. 

Ευγένιος. Διάδοχος του Ματθαίου έγένετο 6 Ευγένιος άνελθών εΐς τον 

έπισκοπικόν θρόνον τον Νοέμβριον του 1796, ως Ιμφαίνεται έξ έγγραφου 

’ Τό άντιμήνσιον τούτο φέρει επιγραφήν όμοίαν μέ τήν τοΰ άντιμηνσίου τοΰ Ίτοάσαφ. 

5 Τ ρ. Ευαγγέλιό ου, Ένθ’ άν. σ. 69. 

* Νέος Έλληνυμιήμων τόμ. Η' σ. 102. Τό όλον σημείωμα έχει ώς έξης: «Έν τφ 

,αψοζ' Δεκεμβρίου ε’ έγεινεν ή χειροτονία μου εις τον Τύρναβον παρά τοΰ ΙΙανιερω- 

τάχυυ καί οεβασμιωτάτου μοι δεσπόιη καί γέροντη άγίφ Λαρίοης κυρίω |«ο> κυρίφ 

Μελετίω έκ βασιλευούσης καί ήλθον εί; την ταπεινήν επισκοπήν Σκοπέλου Ιανουάριου 

γ' καί έμπήκα είς τό κονάκιον εΰρόν αυτό χορίς μπαρδάκι νά πιω νερόν, μήτε χολιά¬ 

ριον όπου εΐν ιό μικρότεροι·. Έγεινεν με χειροτονία μου μέ ΰλα πουτσεία 17 ήτοι δέκα 

επτά- 'Υπέφερα μύρια κακά άπό δηστηχίας καί το~)\· προστατευοητων. Δέν εύρηκα ώς 

γράφω τίποτα τής επισκοπής. Διό τόποι μέ είπαν ύτι έχει· ό ένας είς τό Μιχαλάκη τό 

ρεύμα καί ό άλλος καροή είς τό καραβοτσάκισμα άχριστος. "Κως τώρα έχωμεν χρόνοι 17». 

4 Γ. Δελιγιάννη, Τό σχολεϊον τοΰ Ρήγα Φεραίου Ζαγοράς, Πανθεσσαλοιόν Λεύ¬ 

κωμα, έτ. Α'. σ. 227. 

Λ Τ ω. Ν. Φραγκοΰλα, Οί λόγιοι τής Σκιάθου (ανέκδοτος). 

6 Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Η' σ. 103 καί Θ. Παπακωνσταντίνου, Ό έκ 

Μηλεών Γρηγόριος Κωνσταντάς, Πανθεσσαλικόν Λεύκωμα, έτ. Α'. ο. 239. 
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τοΰ αρχείου τής έν Σκιάθω μονής τοΰ Εΰαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου1. Το 

έγγραφον τοΰτο είνε ενυπόγραφος διαθήκη τοΰ Γεωργ. Ίω. Χριστοδουλίτσα 

άπό 27 Νοεμβρίου 1796, τήν όποιαν προσυπογράφει καί ό επίσκοπος Σκιά¬ 

θου καί Σκοπέλου Ευγένιος. 
Ό Ευγένιος κατήγετο καί αυτός έκ τής νήσου Σκοπέλου, ως μαρτυρει- 

ται έκ σημειώσεως εύρισκομένης έν παλαιω εΰαγγελίω τοΰ ναοΰ των Τριών 

Τεραρ/ών Σκιάθου· «1797 Όκτωβρίου 23 έγεινα διάκονος εις την Σκόπελό 

εΐς τόν* Χριστό ήμερα Παρασκευή άρχιερέβοτος ό Ευγένιος τοποιος ητον η 

πατρίδα του άπό τήν Σκόπελον* * I* αΰτοΰ δέ προσηρτήθη εις την επισκο¬ 

πήν Σκιάθου καί Σκοπέλου καί ή πολίχνη των Τρικκέρων. Ο Ευγένιος εινε 

ό τελευταίος επίσκοπος τής έπισκοπής Σκιάθου καί Σκοπέλου επισκοπευσας 

μέχρι τοΰ “Οκτωβρίου 1842, οπότε καί άπέθανε. % 

Μετά τον θάνατον τοΰ Ευγενίου ή επισκοπή Σκιάθου και Σκοπέλου 

κατηργήθη 3 καί ή νήσος Σκιάθος άπετέλεσεν, ως εΐδομεν, τμήμα εν αρχή 

τής έπισκοπής Εΰβοίας τής είτα αρχιεπισκοπής Χαλκίδας, εΐτα τής επισκοπής 

Δημητριάδος καί εΐτα πάλιν Χαλκίδας. Καθ’ δλον τό διάστημα τοΰτο, απο 

τοΰ 1842 μέχρι σήμερον, διώκησαν εκκλησιαστικώς αυτήν οι κάτωθι επίσκο¬ 

ποι, αρχιεπίσκοποι καί μητροπολίται4. 

1 Ή μονή τοΰ Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου είνε ή μόνη έν ενεργείς», σήμερον έκ των 

μονών τής νήσου. 'Ιδρύθη τφ 1797 ύπό Νήφωνος τοΰ Χίου και Γρηγοριου Χαιζηστα- 

αάτη τοΰ Σκιαθίου καί έφθασεν είς σημεΐον άχμής δ.ακριθεισα δια τε την καλήν πολι¬ 

τείαν των έν αύτή μοναζόντων καί διά τάς ύπηρεσίας, τάς όποιας «Ροσ^ε προς; « 

τον αγώνα τοΰ 1821 καί τήν Κοινότητα χής Σκιάθου. Δια πλειονα β .· · ■ 6 

γκούλα, Ίεραί μοναί τής νήσου Σκιάθον έν Εκκλησία· το μ. ΙΒ αρ. φυλλ. 6 κεξ. 

. Τό όλον σημείωμα έχει ώς έξης: «1797 Όκτωβρίου 23 εγεινα δ^κονος εις την 

Σκόπελο είς τον Χριστό ήμερα Παρασκευή άρχιερέβοτος ο Ευγένιος τοποιος ητον η 

πατρίδα του άπό τήν Σκόπελον ήχον καί Όκτωβρίου 25 Κυριακή μέρα εγεινα παπας 

είς τόν Μιχαήλ Συνάδων μέ παρρησία πολλή μέ όχτω ιερείς και διάκο εναν και αρχιε- 

ρεύς όμοΰ' όλοι δέκα ήτον. Καί έκάθισα έκεΐ είς τήν Σκόπελο απο τον χειμώνα ήμερες 
22 καί ΰστερα ήρθα είς τήν Σκιάθο Νοεμβρίου 3. Πρώτη μου λειτουργία που λειτούρ¬ 

γησα, έλειτοΰργησα σχόν άγιον Ίωάννην πού ήχο στο μωλο καχω απ το γυαλο εις τον 

Πρόδρομο, ήμερα Τετράδη. Ό γράψας Γεώργιος ίερευς». _ , 
ΆρΧ Σ Γιαννοπούλου, Ένθ’ άν. σ. 56, 104-Κ. Οίκονομου του εξ Οικο¬ 

νόμων, Ένθ’ άν. τόμ. Β’. σ. 647 -άρχ. X ρ υσ. Π «παδοπ ου λου (νυν αρχιεπ. Αθη¬ 

νών) Ένθ* άν. τόμ. Α'. σ. 420 καί Γ.Ράλλη-Μ. Ποτλη, Ενθ αν. τομ. Ε.σ.591. 

Έν χοΐς διπτύχοις τοΰ ναοΰ των Τριών Ιεραρχών Σκιάθου, τα οποία^ είνε εν τισι 

εσφαλμένα, φέρονται γεγραμμένα είς τήν στήλην των αρχιερεών και τα ονόματα του 

Άνανίου καί Ιωσήφ. Περί των δύο τούτων έπισκόπων σημειουμεν τα έξης. ^ , 

Ό Άνανίας ήτο Σκιάθιος καί έγένετο μητροπολίτης Τζιας και Θερμιων, ως δεικνυ- 

ται έκ τής έπιγραφής τής είκόνος τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού τοΰ Κάστρου. «Δια συν¬ 

δρομής ί καί έξόδου τοΰ πανι/ερωτάτου καί λογιοτάτου κυ/ριου κυρ Ανανιου αρχιεπι/- 

σκόπου Τζιας καί Θερμίων/τοΰ έκ τής νήσου Σκιάθου/,«ψοθ'». Κατον τον σύγχρονον 

του Επιφάνιαν τόν Δημητριάδην, ό ’Ανανίας ήτο «ανήρ αληθυ>ς φιλοσοφος και ωγω\ 
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Νεόφυτος Άδάμης. Μετετέθη εις Γην επισκοπήν Εύβοιας τον Ίανουά- 

°ιον 1842 και διηύθυνε ταύτην μέχρι του Απριλίου 1851. ΓΙροηγουμέ- 

νως ειλε χρηματίσει επίσκοπος Μελιτουπόλεως, Καρύστου και Φωκίδος Ό 

Νεόφυτος κατήγετο εκ του χωρίου Φύλλα τής Χαλκίδας, καταλέγετα. δε μεταξύ 

των διαπρεψάντων άνδρών τής άναγεννήσεως τής Ελλάδος1. 

Καλλίνικος Καμπάνης. Έξελέγη αρχιεπίσκοπος Χαλκίδος κατ' Όκτώ- 

βριον τού 1852 εις διαδοχήν του πολλοί· Νεοφύτου καί διετέλεσεν ως τοιου- 

τος μέχρι τού 1879. Ο Καλλίνικος ή το Άνδριος 2. 

Χριστόφορος Σταματιάδης. Έξ Άκρατα τής Πελοποννήσου χαταγό- 

μένος εχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος Χαλκίδος κατά Φεβρουάριον τού 1882 

επισκοπεύσας μέχρι τού 1892 λ 

Εύγένιος Δεπάστας. Θανόντος τού Χριστόφορου άνηλθεν έπί τον Αρχιε¬ 

πισκοπικόν θρόνον Χαλκίδος κατ’ Ιούλιον τού επομένου έτους ύ Εύγένιος 

Δεπαστας. Ούτος κατήγετο εκ τής νήσου Σίφνου καί ή το ετεροθαλής αδελ¬ 

φός του, οικουμενικού πατριάρχην Γρηγορίου Ζ' τού Ζερβουδάκη του από 

Χάλκηδόνος (ή 1924)4. 'Ο Ευγένιος άπέθανε τω 1902 λ 

Γρηγόριος Φουρτουνιάδης. Ό Γρηγόρ,ος είλκε τήν καταγωγήν έκ 

Κωνσταντινουπόλεως καί ήτο ανεψιός του οικουμενικού πατριάρχου Γρηγο- 

ριου ·= ^τον απο Σερρών (*{* 1881). Εις μητροπολίτην Λημητριάδος προεχει- 

ρισθ»| τω 1870 καί παρέμεινεν έπί τού θρόνου μέχρι του 1907, έκτος των 

ειδήμων* (βλ. ’Κπιφ. Δη μη τριό δου, Ιστορία τής νήσου Σκιάθου έν Νέος Έλληνο- 

μνημων τομ. 11 . σ. 435) τούτου δέ σώζεται έν ΣχιάΟω καί άντιμήνσιον 3771. 

,. '° δέ ’Ιωσ>,<Ρ *ρί^ν ^ίσκοπος Νΰσσης καί παρέμανεν έ;Γ αρκετόν έν Σκοπέλω 
ενΟίχ και απεβανε τω 1850. Κατήγετο έκ ιή« νήσου Σίκινου, (έοφαλμένως ό Τρ. Εύανγε- 

λιδης γράφει οτι ό Ιωσήφ ήτο ΣκιάΟ.ος* βλ. Τρ. Εύα γγε λ ίδ ο υ. ένΟ’ άν. ο. 74), 

δΓ εξόδων δ’ «ότοΰ έπεσκευάσθη ό ναός τής Φανερωμένης Σκοπέλου. Τώ 1846 6 Ιωσήφ 

ετεΛεσε τα εγκαίνια τού ναού των Τρ,ών Ιεραρχών Σκιάθου. Ή επιτάφιος πλάξ τού 

Ιιοοηφ ευρισκόμενη έν τφ ίερω βήματι τής Φανερωμένης Σκοπέλου έχει ώς ακολούθως: 

° Ενθάδε κειιο,ι 'ϊ<αοηψ κριό η ν Νναοης 

?//.ιλ* :ιυυυιχυ>ν εν τή νηοο> τής Σκοττέλον 

νΐ·ι· δε κάτοικος γέγονεν αιωνίως 

Ί ηαιρίς ιοο εκ τής νήοον τής Σίκινον 

ζήσας εχ! γης . 

έν υηνί ’Ιανοναρίψ 22 εκεί 1850. χ 

Λ. Γούόα. Βίοι Παράλληλου τόμ. Α'. Αθήνα. 1870 σ. 41!) κέξ. καί Γ. Γρυ¬ 

πά ρ η, Βιογραφία τού Καρύστου Νεοφύτου* έν Νέρ Παιδώρφ έτ. 1863 ο. 165 κέξ 

! 'Α°χ· Β· Κ«νστανιίνου, Ίί ιερά μη ιρόπολ,ς Χαλκίδος* έν ΙΙεντανη^ακή Έπε- 
τηρις* ετ. Α . σ. 204. 

’Αρχ. Β. Κωνσταντίνου, νΕ\9’άν. 

] Λνόπλασις τόμ. ΛΖ άρ ψύλλ. 2 καί "Ορθοδοξία Κων λεως* τόμ. Α'. ο. 135. 

’Αρχ. Β. Κο>νο ταντίνου. “ΈνΟ’ άν. 

Ή επισκοπή Σκιάθου διά μέσου τών αιώνων. 119 

έτών 1878 - 1881, καθ’ α διετέλεσεν εξόριστος ως ύποστηρίξας τήν Θεσσαλικήν 

έπανάστασιν λ Άπό τού 1900 προίστατο εκκλησιαστικά); καί τής Νήσου 

Σκιάθου. 
Γερμανός Μαυρομμάτης. Κατάγεται έκ τών Ψαρρών και έσποΰδασεν 

|ν Χή θεολογική σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διεκρίθη έν Αλεξαν- 

δοεία ως διευθυντής τών πατριαρχικών γραφείων επί πατριάρχου Σωφρονίου 

(·|- 1899)· καί είτα ως ίεροκήρυξ Δημητριάδος, Θεσσαλιώτιδος καί Ηλείας. 

Ό Γερμανός τω 1907 έξελέγη επίσκοπος Δημητριάδος καί εξακολουθεί μέχρι 

της σήμερον νά προΐσταιαι τής επισκοπής ταΰτης2, φέρων άπό τού 1922 τον 

τίτλον τού μητροπολίτου, κατόπιν τού άπό 29 Ιουλίου 1922 ΰπ’άρ. 2891 

Νόμου. Άπό τού 1907 - 1911 προίστατο καί τής νήσου Σκιάθου. 

Χρύσανθος Προβατας. Κατήγετο έκ Κέρκυρας. Έχρημάτισε προϊστάμε¬ 

νος τής Όρθοδόξου κοινότητας Βρινδησίου και είτα ηγούμενος τής εν Εύβοια 

μονής Γαλατάκη. Προαχθείς τφ 1907 εις επίσκοπον Χαλκίδος καί Ιναρυ- 

στίας διετέλεσεν ως τοιούτος μέχρι τού Όκτωβρίου 1921, οπότε καί άπέθανε. 

Γρηγόριος Πλειαύ-ός. Ό νυν διαπρεπής μητροπολίτης Χαλκίδος Γρη¬ 

γόριος εγεννήθη έν Τήνφ τφ 1890, έσπούδασε δ’έν τή θεολογική σχολή τού 

Πανεπιστημίου Αθηνών άκοΰσας καί μαθήματα νομικής. Γενόμενος κληρικός 

έν ετει 1916 διεκρίθη ώς ίεροκήρυξ Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας καί είτα 

Σύρου. Εις μητροπολίτην Χαλκίδος προεχειρισθη τή 21 Δεκεμβρίου 1922. 

"Έγραφον έν Σκιάθφ Αύγουστου μεσοΰντος 1984. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΣ 

1 Χρυσοστόμου Σ. Μπούα. Επισκοπική Γειογραφία· ’Αθήναι 1933 σ. 81 και 

Δ. Ξενάκη, Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι έν Πηλίφ καί Βόλο) κατά τήν ΙΘ εκατονταε¬ 

τηρίδα. Βόλος 1933 σ. 79 κέξ. 

’Αρχ. Ε. Κω σταρ ίδ ου, Ή σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία. ’Αθήναι 1921 σ. 305 

έκδοσις β'. 
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝ ΤΗι ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑι 

5Αηο της μαρτυρικής αυτοί» τελειώσεως επί της βασιλείας Μαξιμιανοί 

(286-305) μέχρι του νυν ό μεγάλομάρτυς Αημήτριος μεγάλης άξιοίται τιμής 

καί ευλαβειας εν τώ χριστιανικό) κόσμω. Το σκληρόν αυτοί μαρτύριο ν, ή 

μετά πολλά έ'τη ύστερον παραδόξως έπακολουθήσασα του τίμιου αυτοί· σώμα¬ 

τος, εϋρεσις διά του Ιλλυριοί Ύπαρχου Λεοντίου. τά απειροπληθή αυτοί 

θαύματα τά γινόμενα εν τη πόλει του μαρτυρίου καί ιω τόπω της ταφής, εν 

Θεσσαλονίκη, τά μΰρα τά εκ του σώματος αυτοί άναπηγάζοντα, ό τάφος και 

ό^-τερίδοςος καί περιλάλητος αυτοί ναός, αί παραδόσεις καί διαδόσεις περί 

των τελουμένων υπ5 αυτοί τεραστίων, πάντα ταίτα Ιμεγάλυναν το όνομα 

αυτοί εις πάσαν τήν γην καί κατέστησαν αυτόν τον δημοτικώτερον των 

αγίων, εις τήν χάριν καί βοήθειαν του οποίου κατέφευγον αί χριστιανικαί 

■ψυχαι έπιζητουσαι άνεσιν. Οί συμπολΐται αυτοί Θεσσαλονικεις εις τάς δια¬ 

φόρους κατά της πόλεως αυτών βαρβαρικάς έπιδρομάς, εϊς τούς κίνδυνους, 

εις τάς παντοίας συμφοράς, είχον προστάτην και βοηθόν τον μεγαλομάρτυρα 

έτοιμον, λυτρουμενον αυτούς από παντός κακοί. ’Έξω από στόματος εις 

στόμα μεγαλόστομος ή φήμη διελάλει τά παράδοξα εν ταφώ τελούμενα καί 

εφαιδρύνοντο τά πρόσωπα των πιστών καί έμεγαλύνετο το όνομα αυτοί 

κατά πάσαν την εκκλησίαν έσω ή ευλάβεια καί πίστις των κατοίκων τής 

πόλεως έκόσμει τον τάφον του μάρτυρος καί άνεστήλου μνημεΐον τής εύσε- 

βείας αοίδιμον καί περιβόητον, τον θαυμαστόν έν πάση τή γη ναόν βασιλείς 

καί άρχοντες γονυπετείς μετά δώρων προστρέχοντες έξητοίντο θερμώς την 

άντίληψιν ιοί αγίου εις πάσαν συμφοράν. Χριστιανοί από περάτων τής γής 

κατελάμβανον τον τάφον τοί μάρτυρος καί καθηγίαζον τάς ψυχάς καί τά 

σώματα έκ τοί εκπεμπομένου άνπό τής σοροί αυτοί μύρου1 οί δε. ιής εκκλη¬ 

σίας των Θεσσαλονικέων προκαθήμενοι άγιοι καί λόγιοι Ιεράρχαι, ό Ευστά¬ 

θιος, ύ Συμεών, ο Παλαμάς Γρηγόριος και άλλοι οσοι έκλεισαν ιόν άποσιο- 

λικόν τούτον θρόνον, διά λόγων καί εγκωμίων καί ύμνων έκόσμήσαν καί 

έλάμπρυναν τήν μνήμην τοί μάρτυρος καί διελάλησαν όσα είδον* καί όσα 

παρά ιών παλαιών ήκουσαν καί έκίνησαν εις εγκώμια καί υμνους τούς ποιη- 

τός καί ρήτορας καί άπετελέσθη ουτω συν τφ χρόνιο μεγάλη καί πλούσια 

περί τον άγιον ρητορική και ποιητική φιλολογία αξία πάσης προσοχής. Οί 
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πατέρες καί ποιηταί τής Εκκλησίας από των σωζομένων υπομνημάτων και 

από των διαλαλουμένων θαυμάτων έμπνεόμενοι καί πυρούμενοι εν ευσεβεΐ 

εξάρσει εξύμνησαν τήν χάριν του διατρΰτου μαρτυρικοί σοόματος καί εχάρα- 

ραξαν ύψηλάς φδάς εις τον συμπαθέστατον μάρτυρα.Τά χρυσά τής Εκκλησίας 

στόματα έκινήθησαν εις υμνους καί έδονοίντο εκ συντριβής αϊ καρδίαι των 

πιστών. Άπό τοί Βυζαντίου 6 Ρωμανός1, ό πατριάρχης Γερμανός, ό αυτο- 

κράτωρ Λέων ό Σοφός και Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, οί πατριάρ- 

χαι Ισίδωρος καί Φιλόθεος (οί Θεσσαλονικεις), Τωσήφ ό υμνογρα'φος, ό 

Βυζάντιος, ό Άνατόλιος, ό Εύχαΐτων Ιωάννης, ό Σκυλίτζης Γεώργιος, ό Πλα- 

νούδης Μάξιμος, οί ποιηταί Στουδΐται έψαλλον τά τρόπαια του ενδόξου 

μάρτυρος. 5Από τής Παλαιστίνης ό Θεοφάνης καί ό Σαβαίτης Στέφανος, 

άπό τής Σικελίας ό Σικελιώτης Γεώργιος, άπό τοί Άγιου "Ορους 6 Κουκου- 

ζέλης έμεγάλυναν διά των ύμνων τον περιβοητον. Εν Θεσσαλονίκη οι αρχιε¬ 

πίσκοποι Ευστάθιος καί Τωσήφ καί Συμεών, ό χαρτοφύλαξ Σταυράκιος καί 

άλλοι αυτόπται καί μάρτυρες των τελουμένων εξαίσιων υπό του αγίου έν τή 

πόλει αυτών εξύμνησαν μεγαληγόρως αυτά καί κατηρτίσθη ούτιυ διά των 

αιώνων ευρύς ποιητικός κύκλος πολλοί λόγου άξιος. Είς^ τα μέχρι τοίδε 

άγνωστα έργα των ΙξονομασΘέντων ανωτέρω ποιητών εξυμνείται ως άθλοφό- 

ρος καί αθλητών άκρότης, σημειοφόρος έμπρέπων μαρτυρικαΐς καλλοναΐς, 

κλέος μαρτύρων καί ώράϊσμα, στρατιώτης φαιδρός τοί Χριστοί καί τρισα- 

ριστεύς μεγαλόδοξος, στρατιώτης τής αλήθειας κραταιός καί αήττητος, οπλί¬ 

της ευσεβείας τό δυσσεβές καθελών του τυράννου, πύργος Θεσσαλονίκης 

δ άπόρθητος, στύλος τής Εκκλησίας ασάλευτος, άστήρ φωτεινότατος κατα- 

λαμπρύνων τήν ύφήλιον, ήλιος μέγας καί φωταυγής καί ύπέρφωτος εκπεμ- 

πων αύγάς των θαυμάτων είς τής γής τά πέρατα, διδάσκαλος θεοσεβείας, 

στήλη στηλιτεύουσα εύθαρσώς τά πονηρά, φωστηρ λογικός τής εύσεβειας, 

στόμα Χριστοί άγιον, στόμα χρυσαυγέστατον τής σοφίας τοί Θεοί, κήρυξ 

των δογμάτων τής ευσεβείας, ποταμός πληρούμενος των ναμάτων τοί πνεύ¬ 

ματος, προστάτης θερμός των έν άνάγκαις καί θλίψεσιν, άνθος τερπνότατον 

καί άμάραντον μαρτυρικών κοιλάδων, στέλεχος μετάρσιον τής Εκκλησίας του 

Χριστοί, κλήμα τοΰ Χριστοί πολύφορον, κλάδος τής Θεσσαλίας ηδυς καί 

εύθαλέστατος, άμπελος κυπρίζουσα, ρόδον μυρίπνουν, φοίνιξ θψίκομος, νεα¬ 

νίας τερπνός καί πάγκαλος, στέφανος χρυσους Θεσσαλονίκης εκ ^πολυχρόων 

λίθων, κλάδος ευγενής των Μακεδόνων, λειμών εύωδιάζων των ιαμάτων τά 

χαρίσματα, θησαυρός χαρισμάτων Χριστοί πολυτίμητος, βίβλος ζώσα^Θεοί 

λαλουσα τά χρηστά, παρθενίας έμψυχον άγαλμα, στήλη τοί μαρτυρίου ήλειμ- 

1 Κοντάκιον τού Ρωμανού πλήρες είς τύν άγιον Δημήτριον σφζεται είς τόν Πατμια- 

κόν κώδ. 213 φ. 17 -19. Τέσσαρας δέ μόνον αυτού στροφός έξέδωκεν ό Μ»η5 έν Βγζ. 

Ζεΐΐδοΐίπίί 1906 σ. 20- 
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μένη δι’ αγώνων μαρτυρικών, μυροβλύτης, μνρορρδας, μυροθήκη του νοη¬ 

τού μύρου, όνομα μεγα και θαυμ.αστοτ' έν πάση τη γη. 

Εις εςΰμνησιν του μεγάλου και θαυμαστόν τούτον ονόματος οί ποιηταί 

πάσης εποχής και παντός τόπου ηντρεπισαν τους αυλούς αυτών και παρέδο)- 

καν εις ημάς τα γεννήματα της μουσης των, θησαυρόν πνευματικόν σημαν¬ 

τικόν εσκορπισμένον καί αφανή εις τάς Βιβλ.οθήκας της Ανατολής καί τής 

Δυσεως. Καί τούτον τον πολύτιμον θησαυρόν τής προγονικής σοφίας έθεώ- 

ρησα καθήκον Ιερόν να περισυλλέγω, τό μέν διά τάς πολυειδείς πληροφορίας 

τάς διεσπαρμένος^εις τά ποιητικά ταΰτα μνημεία καί άφορώσας τό μαρτύριον 

καί τά γενόμενα υπό τού μεγαλομάρτυρος θαύματα, τό δέ διά την φιλολογι- 

κήν αυτών άςίαν, ως έργα γνωστοίν καί δοκίμων ποιητών καί συγγραφέων, 

οίοι οί ανωτέρω μνημονευθένιες, καί τόσων άλλων αγνώστων, τών οποίων 

τά έργα άνωνύμως περιεσώθησαν. Έν τή καταρτισθείση συλλογή μου, ή 

οποία περικλείει εις 30 τόμους τά ευρεθέντα άγνωστα έργα τών ποιητών τής 

Εκκλησίας, ή άφορώσα τον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον ποίησις είναι αρκούν¬ 

τως πλούσια κατά ποσόν καί ποιόν, ώς μαρτυρεί δ κατωτέρω κατάλογος τών 

σχετικών ποιημάτων, τών οποίων σημειοννται μόνον αί άρχαί καί ή τούτων 

προελευσις ύποδηλουμένη κάτωθεν δι’ αριθμού δηλωτικού "τού κωδικός τής 

Βιβλιοθήκης, ές ή: ταύτα συνελέγησαν. Ή αναγραφή αύτη περιλαμβάνει 

μόνον την άγνωστον εις τά λειτουργικά βιβλία ποίησιν όπου δέ τινα τούτων 

εςεδόθησαν εις θρησκευτικά περιοδικά σημειούται προς πλήρη γνώσιν τών 

πραγμάτων. Εις τον κατάλογον τούτον δεν περιλαμβάνεται ή προεόρτιος 

ακολουθία τού αγίου Δημητρίου, ή συνταχθεΐσα καί καθιερωθεΐσα υπό 

Συμεών του Θεσσαλονίκης προς τιμήν του μάρτυρας. Ταύτην διά την προέ- 

λευσιν αυτής καί διά την επί τών ήμερων ιού Συμεών συνήθειαν, νά έορ- 

τάζηται δηλονότι δι’ ιδιαιτέρας Ακολουθίας ό άγιος την παραμονήν τής 

εορτής αυτού (ήτοι την 25 Οκτωβρίου), ήτις συνήθεια μετά τής "Ακολου¬ 

θίας έξέπεσαν, δημοσιεύω έν τέλει μετά τού συνταχθέντος υπό Ευσταθίου 

Θεσσαλονίκης έπι τη εορτή τού μάρτυρος “Ιδιομέλου, όστις βεβαίως καί άλλα 

άσματα επί τή εορτή έποίησεν άτυχώς μή ευρεθέντα ή άνωνύμως φερόμενα. 

Έν τή έν λόγω προεορτίω Ακολουθία τού Θεσσαλονίκης Συμεών άνα- 

γράφεται νέα πληροφορία τέως άγνωστος άφορώσα τον τόπον τής ταφής 

του μεγαλομάρτυρος, περί τής οποίας ούδεμία τών γνωστών πηγών μνείαν 

ποιείται. 1 νωριζομεν έκ τών περισωθέντων ύπομνηαάχων δτι ό φόνος τού 

άγιου Δημητρίου ελαβε χώραν εις τάς τού δημοσίου λουτρού καμάρας τού 

γειτονοΰντος εις τό στάδιον, όπου έφρουρεΐτο ό άγιος κατά προσταγήν τού 

Μαξιμιανου- «Ικέλευσεν (ό βασιλεύς) έν αύτοϊς οίς έφυλάττετο κάμινίο,ς 

λά/χαις κατασφαγήναι». Λλλ ο Συμεών, άγνισστον ποίαν ακολουθών παρά- 

δοσιν,λέγει ότι ό μάρτυς λογχευθείς καί τελειωθείς έρρίφθη εις φρέαρ. Ιδού 

αι λεξεις του: «Μνήμα σόν άπεδείχθη καί τάφος σου τό φρέαρ φ έρρίφθης». 
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(Κανόνος ωδή γ' τροπ. δ'). Καί πάλιν έν τώ κοντακίω (στίχ. )71) < ριφθείς δέ 

νεκρός τώ' φρέατι συγκέκλεισται»* (Υδ. καί στίχ. 126). ΤΙ τοιαύτη εΐδησις 

ίΐναι παράδοξος καί άγνωστος, διότι ούδεΐς τών αρχαιότερων υπομνηματι¬ 

στών καί ποιητών υπαινίσσεται καν τούτο, ονδ αυτός ύ Σταυράκιος ό συνα- 

γαγών επί τό αυτό πάσας τάς περί τού μάρτυρας παραδόσεις καί εμπεριστα¬ 

τωμένους είς τον λόγον αυτού1 τά κατ’αυτόν διεξελθών αναφέρει τοιουτόν τα 

Ό "Υπαρχος Λεόντιος τό τού αγίου λείψανου εύρε «υπό γην κείμενον» και 

παρέλαβε με θ’ εαυτού έπιστρέφων είς τά ίδια την χλαμύδα αυτόν πεφο.νι- 

γμένην έκ τών αγίων αιμάτων καί την ζώνην καί μέρος των λειψάνων 

αυτού, υπέρ δεν θά ή το δυνατόν, άν τό σώμα ήν έρριμμένον είς φρέαρ. Καί 

δ Σταυράκιος την παράδοσιν τών αρχαίων υπομνημάτων ακολουθών λέγει- 

«ήν μέν τό ίερώτατον εκείνο σώμα τού μάρτυρος περί τάς τού λουτρού στοάς, 

όπου δήτα καί τό μαρτυρικόν εμφρουρος ών διήνυσε στάδιον κείμενον 

κατά γης τοΐς εύσεβέσι κρνπτόμενυν. τοΐς χριστωτύμοις κατορυττόμενον, ως 

μή δοθείη τό άγιον τοίς κυσί, μηδέ τοΐς χοίροις 6 πολύτιμος μάργαρος». 

(Κώδ. Έ«ν. Βιβλ. Παριοίων Οοίίΐϊπ 14(5 φ. 10»). Πιστεύει δέ χαΐ ό την 

αλί,.πιν · τής Θεσσαλονίκης (1430) έπιζήσας Συμεών, 8τι τό σώμα τού αγίου 

Ιτηρείτο δχόμη είς τάς ήμερα; αΰτοΰ άφθαστου «έν τφ μιχρφ ™ιφ»· (Στίχ. 

366) «"Ολβιο; τάφο; δντω; ό σό:. ώ Δημήτριε, ό νεκρόν οου άφθαρτον 

πλουιών» (ΐδ. στίχ. 392 καί 203, 30ό, 321). Ώς μόνον παραμύΟημαδιά την 

έπελθονσαν συμφοράν παρέμεινεν είς τούς χριστιανούς ό τάφο: καί ό ναός 

τού μεγαλομάρτυρος. Έκ ιού τάφου δέ τού άγιου άρυόμενος παρηγοριάν 

παρεμυθει ό Συμεών τοί,ς ϋποδουλωθέντας είς τούς κατακτητάς κατοίκους 

τή; πόλεως διά τών εξής συγκινητικών λέξεων ώ; από μέρους τού μάρτυρος: 

«Μή άνιώ, <Τ, πατρίς μου, δπαχθείσα τυράννοις, ών δι’ εμού απαλλαγήν 

εύρείν επιζητείς έκλυτρώσομαι γάρ καί νυν έκ θλίψεων καί πληρώσω παν- 

τοίων ένθεων άγαΰών και φυλάξω καί σώσω, λέγει Λημήτριυς». (Κανόνος 

ωδή θ' τροπ. α' κ.έ)3. 

Ο λόγο; οΐϊιο; πλήρης εύρηκα έν τ(ΐ Εθνική Β.βλ«Λ. Παριοίων ύχ' άρ,ί. 146 

Οοΐ.1ΐ« χαΐ έπ,γράφεται: -Τού μαχαριωτάτου χορτοφύλαχος Θεσσαλον,χης χυρου Ι;..«ν· 

νοι· τον ϊταυραχίου, Λόγο; είς τά θαύματα του πανενδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.. 
’ Τό έτος τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων σημειουται εν τφ Λαυ- 

ριωτικώ κώδ. Η 35 φ. 182 ούτως: «έιον; ,Γφλη' (1430) τή κθ' τού μαριιου μηνος τη 
Ε'έβδομάδι τής άγία; τεσσαρακοστής, ήμερα Τετάρτη ωρ«? τϊμ ημέρας. · · ΜΥουμενευον 
χοε Μαλαχίου ίερομονάχου είς χήν Λαύραν έπήραν οι άθεοι 1 ουρκοι ημ Θεοσα/.ον ι- 

κην.. (Σωφρονίου Ε ό ο ι ρ α χ ι άδο υ, 'Λγίορειτικών κωδίκων σημειώματα εν «Ιρη- 

νορίω ΙΤαλαιιά» τ. Α’ σ. 703). ’Αλλυ σημείωμα έν έτέρω Λαυριωτικω κωδ Ω 24 (εν 
τέλει) την άλωσιν τής Θεσσαλονίκης ορίζει κατά χυ 1427 (ενθ ανωτ. σ. 4-4), οπερ δει 

61 £' ’Εκ^τοΰ κανόνος τούτον τον Συμεών δήλον γίνεται ότι ο Συμεών επεζησε την 
άλωσιν τής πόλεως καί έΟρηνηοε μετά τών κατοίκων τήν συμφοράν. Ωστε το ειος .υυ 
θανάτου του Συμεών δέον νά όριοϋή μετά το Η30 κ«α ουχι το 1429, ως Οε/νε, οι, 

Ρβΐϊί (ΐδ. 1.6 8νι·.οι1ίοοιι Ίε Τΐιεδϊαίοηιςτιο εν Εοδοε ά Οπβυΐ έτος 15 (1-18) σ. 2.)4μ 
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Αξιόν προσοχής είναι και τούτο δτι εις τούς αρχαίους ποιητάς ή περί 

των μύρων των έξερχομενών εκ τού τάφου του μάρτυρας παράδοσις είναι 

υ/αος άγνωστος· ούδείς καλεΐ τούτον μυροβλύτην, ουδέ κδν Υπαινίσσονται 

την τοιαυιην Οανματουργικήν τού τάφου ενέργειαν, πράγμα εξαίσιον, τό 

οποίον άναμφιβόλως μεγαλοστόμως θά διεσάλπιζον. Απλώς μόνον λέγουσιν 

όπ χάρις πηγάζει εκ τής σορού αυτού και άξιούνται οί πιστοί των ιαμάτων 

τα χαρίσματα. Περί μύρων, καί τόσης μάλιστα αφθονίας, ούδείς λόγος μόνον 

οί μεταγενέστεροι ποιηταί Ιωάννης ό Σταυράκιος, Γεώργιος 'ό Σκυλίτζητ, 

Συμεών ό Θεσσαλονίκης καί δσοι τοιοΰτοι άγνωστοι ώς κεφάλαιον τών 

θαυμάτων καί των πάντων έξαισιώιερον έξαίρουσι την ώς ποταμόν έκροήν 

εκ τού τάφου τού μόρου* ούτε δ Ρωμανός, ούτε ό Θεοφάνης, ούτε Στέφανος 

υ Σαβαιιης, ούτε ο πατριάρχης Γερμανός, ούτε ό Σικελιώτης Γεώργιος, ούτε 

Ιωσήφ ό ύμνογράφος, ούτε ό Βυζάντιος, ούτε ό ’Λνατόλιος, άλλ’ ουδέ ό 

Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Υπαινίσσονται κάν την διά μύρων θαυματουργίαν 

θαύματα μόνον και μαρτυρικά έξυμνούσι παλαίσματα καί πλέον ούδέν. 

Η σιωπή τών ανωτέρω ποιητών επί κεφαλαιώδους θαύματος, το όποιον οί 

μετά ταυτα συγκινητικώς έξαίρουσι καί ιδία οί ΘεσσαλονΙκεΐς ποιηταί, οί τάς 

πηγάς τών μόρων προ οφθαλμών εχοντες, μαρτυρεί δτι ή τού μόρου εκροή 

εγενετο εις χρόνους μεταγενεστέρους — καί πρώτος τοιούτόν τι κατά τον δέκα- 

τον αιώνα αναφέρει ο ιστορικός Καμενιάτηςδιαρκούσα μέχρι τών χρόνων 

τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων, ώς έπιβεβαιοι’ τούτο 
ο κατωτέρω Κανών τού Θεσσαλονίκης Συμεών. 

Η έκ τών διαφόρων Βιβλιοθηκών έπισυναχθεΐσα καί τον μεγαλομάρ¬ 

τυρα Αημητριόν άφορώσα υμνογραφία είναι ή ακόλουθος: 

Είς τον Εσπερινόν 

Στιχηρά 

Ηχος ό'. ώς γενναϊον εν μάρτυσιν 

1 Άθλικοις στρατηγήμασιν αρίστευσα; Δημήτριε... 

2 Ποταμοί τών θαυμάτων σου υπερβλόζουσιν ένδοξε... 

δ Ωσπερ λίθοις ιιμίοις σε τοΐς ποικίλοι; χαρίσμασι... 

'Κώδ 1010 φ. 121 Παρ.)«. 

„ ’ Λ! είς τ6 τέλΖς *κύατου κώδ,κ°ζ συγκεκομμέναι λεξεις δηλούοι τό όνομα ιΓκ: 
Βιβλιοθήκης, εν η εΰρηται· οΰτω: 

Παρ. — ΙΙαρισίιυν Εθνικής Βιβλιοθήκης. *·* 

Λαύο. = Λαύρας (έν Άγίω ’Όρει) 

Βατ. = Βατοπεόίου. 

, Κ«^ο>'· =Καυποκ«λυβί(ον (εν Άγίω Ήρπ). Οί κώδικες ούτο, τών Καυσυκαλυβίων 

ααηρτισθηπαν υπο του πνευματικού Χαρίιωνος τού έκ Τρικκάλων(-Η906). Ό λόγιος 

1 
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4 Λογχευθείς τον πολέμιον σου ταίς λόγχαις κατέτρο)σας... 

δ Ποταμόν σε πληρουμενον τών ναμάτων τού πνεύματος... 

0 Ώς άσϊήρ φαεινότατος επί γης άναδέδειξαι... 

/Κανοοκ. Θ77 φ. 821 Λαύρ. 1130 φ. 188 Βατ.) 

’Λλλα 
Ήχος α'. τών ούρανίων ταγμάτων 

7 Τον θειον όντως οπλίτην καί μιμητήν τού Χριστού... 

8 Χαίρει πληθύς τών αγγέλων καί αθλητών οί χοροί... 

9 Καί οί ποθούντές σε μαρτυς χαίρομεν πνεύματι... 

10 Τον στρατιώτην Κυρίου καί θειον μάρτυρα... 

(Κανοοκ. Θ 7 7 φ. 292 Λαύρ.) 

Π Τή παμφαεΐ πανηγύρει τού Χριστομάρτυρος... 

12 Ώς εύσεβείας οπλίτης καί στρατιώτης Χριστού... 

(θ 32 φ. 55 Ρ Λαόρ.) 

13 Την τών λειψάνων σου θήκην Θεσσαλονίκη τιμά... 

14 Θεσσαλονίκη σε έχει πύργον άπόρθητον... 

(Ε162 φ. 98 Δαύρ.) ρ 

15 Θεσσαλονίκη χορεύει επί τή μνήμη οου... 

10 Δεύτε πιστοί συνελθόντε; άνευφημήσωμεν... 

(Θ 77 ψ. 292 Λαύρ.) 

” Α λ λ α 
Ήχος Ή τού παραδόξου 

17 Ώ τού παραδόξου θαύματος Δημητρίου ψυχή... 

18 Βαβαί τών οών μεγαλείων σοφέ! τού τυράννου θράσος... 

19 Την σήν δοξάζουσι κοίμησιν ουρανών τά πλήθη... 

20 Τού θείου μύρου σου πάντιμε ή όσμή έξήλθεν... 

(Κανοοκ.) 

ούτος μοναχός, ό έν τή μονή τών Μετεώρων τό πρώτον μονά σας καί έκεΐ μοναχός γενο- 

μενος. εΐτα καί έν τώ Σινα διατρίψας άντέγραψεν έξ αρχαίων κωδίκων πλείστας ανεκδό¬ 

τους Ακολουθίας έκ τών δυο ανωτέρω μονών καί κατήρτιοε συλλογήν σπουδαιοτάτην 

εκκλησιαστικών ύμνων, τήν όποιαν έπλοότιοεν έξ αντιγραφής άλλων τοιούτων από 

αρχαίους 'Αγιορειπκοϋς κόιδικας. Έκ τής συλλογής τούτης ό υποτακτικός αυτού ιερο¬ 

μόναχος Μεθόδιος άντέγρατ,ιε (τφ 1895) τά πλεϊοτα είς δύο τόμους υποκειμένους νυν έν 

τή Μεγίστη Λαύρα, ιούς όποιους είχαμεν ύπ’ αψιν καί όνομάζομεν κώδ. Καυσοκαλυ- 

βίων. Τήν άλλην συλλογήν τού πνευματικού Χαρίτωνος μετά ιόν θάνατον αυτού οί υπο¬ 

τακτικοί αυτού μειέφερον έκ ιού Σπηλαίου ιού αγίου Αθανασίου, εις ό ήσκησεν καί 

άπέθανεν ό Χαρίτων, είς τήν Καλύβην, τήν όποιαν έκτισαν έν Καυοοκαλυβίυις επ’ όνυ- 

ματι τού «Ακαθίστου ύμνου»- ό όέ γέρων Αθανάσιο; ό τής Καλύβης προϊστάμενος 

έδώρηαε πάντα τά βιβλία τής Καλύβης έντυπα καί χειρόγραφα, είς 422 σώματα άνερ- 

χόμενα, τήν 4 Μσίου τού 1931 είς τό Κυριάκόν τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων «Αγία 

Τριάς», τής οποίας νυν θεωρούνται κτήμα. 
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"Αλλα 
ίΐχος β'· όιε έκ ιού ξύλου σε 
Ποίημα Συμεό»· Θ(οοα).οη'χη; 

-1 Λάμπεις τΓ| πατρίδι σαν αεί ένδοξε Δημήτριε μάρτυς... 

22 Μάριυς αθλοφόρε του Χριστοί· θαύμασα· άστράπτει; τώ κόομω.. 

’23 Λόγχαις έκεντήθη; την πλευράν διά τον νυγέντα σωτήρα... 

'Κηυοοχ. Θ32 φ. 54 Λαύρ. 1130 φ. 162 Βατ). 

"Αλλα 
Πχος [V. ΙΙοίοις ευφημιών 
Ποίημα Ίωάννου Στανρακίον 

24 Πάσαν άνι’ οίδενός θέμενος... 

-;> Πυίοις υί ευτελείς ομμασι... 

2(> Τίνα τά φοβερά άσματα. .. 

21 ΙΙοίοις οί γηγενείς χείλεσι... 

(Καν™, θ 77 φ. 234 Λαΰμ. 11.7/ φ 237 Β«. 179 μονής Πανα,χράΜρος (ί, 
Λγιω Ορει). 

28 Πάί)ος τδ του λοιμοί εστησας... 

29 Νόες οί ιοί Θεοί βήματι... 

·’»0 Σκέπη Χριστιανών Δέσποινα... 

(170 Μονής Ιίίοτοκραιορος· έδημοσιεύΟηοαν εκ. τούιου ιού κώδ. ό;ι» Άί)«να- 

σιου II « ν τ οκρ α ι ο ρι νοΟ έν «Γρηγορίο) Παλαμα» τ. ΙΑ' σ. 372-373). 

”Λ λ λ α 
Ηχος πλ. β'. "Ολην άποΟέμενοι 

άΐ Ολος άνακείμενος τώ παντεπόπιη Δεσπότη... 

ο2 Χάρισμα έπλοότησας έκ δεξιάς του υψίστου... 

■)4 "Ολην άναθέμενος μετά Θεόν την ελπίδα... 

( Κανοοκ.) 

Λ λ λ α 
Ηχος β'. Οίκος τυΰ Έψραθά 

·)4 Εχομέν σε πολλών δοτήρα χαρισμάτων... 

ό;> φύματα λιγυρά των άθλων τους επαίνους... 

οί» Είσαι παθών ψυχής καί σά>ματος εύχαΐς σου... 

οι Ιΐόθφ της τριλαμποίς θεότητας χαΐς λόγχαις... 

38 Πάναγνε τον έκ σου τεχθέντα Θεόν Λόγον... 

ί Κανοοκ.) 

39 Μύρον τό νοητόν σέ, μάρτυς, καταθέλξαν... 

•ΙΟ Εύγε της καλλονής τοί μόρου τής σαρκός σου... 

•11 Εις βόθρον ιόν σατάν ον ώρυςέ σοι μάρτυς... 

12 Μόρου ιοί νοητοί αξία μυρ,οΟήκη... 

(Θ77 φ. 294 Λαύρ.) 
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"Αλλο 
Ήχος πλ. δ'. ”Ω τού παραδόξου 

43 ’Ώ τοί παραδόξου θαύματος ή δι’ αιμάτων βαφη... 

(Θ32 φ. 543 Λαύρ.) 

51 δ 1ό μ ε λ α 

Ήχος πλ. α'. 

Ποίημα ! Ιωάννον Στανρακίον 

1 "Οπου επικληθήση παμμέγιστε Δημήτριε... 

(Κανοοκ. Θ 77 <ο. 325 Λαύρ. 1129 φ. 198 Βαι. 17δ Παντοκράτορας. ΈξεδόΟη εκ 

τού τελευταίου τούτου κώδ. υπό Αθανασίου Παντοκρατορινοΰ εν «Γρηγορίω 

Πα?ι.αμα», ΙΑ' σ. 377). 

Ήχος π λ. α'. Προς χό: Σαλπίσωμεν έν σάλπιγγι 

Ποίημα Εύοταθίον Θεοοαλο νίκης 

2 Συνδράμωμεν εν πίστει τε καί πόθφ... 

(Κανοοκ. Γ86 φ· 38 3 Λαύρ. 1130 φ. 164 Βατ.) 
ί> 

Ήχος α' 

Ποίημα Ίωάννου Στανρακίον 

3 Τρισαριστευ άντιλήπτωρ ημών μεγαλόδοξε Δημήτριε... 

(Κανοοκ. Θ77 φ. 299 3 Λαύρ. Δ 08 φ. 284 Λαύρ. 1129 φ. 195 Βατ. 175 ΙΙαντο- 

κράτορος. Έξεδόθη υπό τοΰ αύτοϋ ΆΟ. ΓΙαντοκρατορινον ένθ’ άνωτ.) 

Ήχος δ'. 

4 Τον του Χριστοί στρατηγέτην άριστον... 

( Καυοοκ.) 

Ήχος πλ. δ’. 

Ποίημα Δέοντος τον Σοφον 

τό <5έ μέλος τον Γλυκέος 

5 Ό τής αλήθειας αήττητος στρατιώτης ό μέγας μάρτυς... 

(Λ 164 Λαύρ.) 
Ηχος δ'. 

Ποίημα τον Χρνσάφη 

6 Τον στρατιοίτην τον λαμπρόν τοί πάντων βασιλέως... 

(Λ 164 Λαύρ.) 
Ήχος... 

Ποίημα Ίωάννου τον Κουκονζέλη 

1 Κατά την ασματίζουσαν τοί Σολομώντος λύραν... 

(Λ 164 Λαύρ.) 
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Άις τον Ορ-ίτρον 

Κά&ισμα 

Ήχος δ'. Ό υψωθείς έν τφ σταυρφ 

1 Τον αγώνα τον καλόν ήγωνίσω... 

(1619 φ. 121 Παρ.) 

2 Ό τον Χριστόν εν παρρησία κηρυξας... 

(Κανοοκ.) 

"Αλλο 
Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον 

3 Δη μητριού σήμερον του άθλοφόρου... 

(267 σελ. 343 Παρ. 1130 φ. 166 Βατ.) 

Ά λ λ ο 

Ήχος πλ. δ'. Τήν σοφίαν τοΰ Λόγου 

4 Του σταυροΰ τη δυνάμει κραταιωθείς... 

(13 φ. 118β Παρ.) 

5 Τάς βολάς των θαυμάτων ώς άστραπάς... 

(Κανοοκ. Θ 77 φ. 304 Λαύρ. 1130 φ. 166 Βαχ.) 

"Αλλο 
Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον 

0 Την σήν μνήμην τελοΰντες άνευφημοΰμέν σε... 

( Κανοοκ.) 

"Αλλο 
Ήχος γ'. Τήν ωραιότητα 

7 Μίμησις μάρτυρος τιμή επάξιος... 

( Κανοοκ.) 

Αλλο ομοιον 

Ποίημα Ίωάννον Στανρακίον 

8 Τον συμπαθέστατον Κυρίου μάρτυρα... 

(175 Παντοκράτορος· έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίφ Παλαμα» (ένθ’ άνωτ.) 

Άλλο ομοιον 
τον αντον Στανρακίον 

9 Τείχος άπόρθητον μάρτυς πρεσβείαις σου... 

(Θ32 φ. 56 β Λαύρ. 175 Παντοκράτορος· έδημοσιεύθη ένθ’ άνωτ.) 

Άλλο 
Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ 

10 Ώς γενναΐον αθλητήν και στρατιώτην κραταιόν... 

(Κανοοκ. Θ77 φ. 329 Λαύρ. 1130 φ. 170 Βατ.) 
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Κοντάκιον αντόμελον 

οΰ ή άκροστιχΐς 

«Στεφάνου το έπος» 

Ποίημα Στεφάνου τον Σαβαΐτον 

Ήχος β 

1 Τοις των αιμάτων σου ρείθροις Δημήτριε... (ΐδ. έντυπα) 

' Ο οΐπος 

α' Σύ εί τό φως των έσκοτισμένων... (ϊδ. έντυπα) 

β' Τρόποις ένθεων κατορθωμάτων... 

γ' ’Έχων πολλά και νυν ρητορεΰσαι... 

δ' Φράσαι τα σά τεράστια μάρτυς... 

ε' Άγαν σπουδαίος προς περιστάσεις... 

ς' Τούτον τον μέγαν πάντες εν υμνοις... 

(Γ28 φ. 29 Λαύρ. 1041 φ. 40Ρ Βατ. Έδημοσιεύθη ύπ’ έμοϋ έν τη «Νέα Σιών» 

τ. ΚΘ (1934) σ. 125 -128). 

Κονχάκιον έτερον ? 

Ποίημα Ίωάννον Στανρακίον 

Ήχος πλ. δ' τή ύπερμάχφ 

2 Τω ΰπερμάχφ στρατηγω καί άντιλήπτορι... 

Ό οίκο ς 

Άλλος ήλιος ώφθης ουρανόθεν εκπέμπων... 

(Καυοοκ. Θ77 φ. 314 β Λαυρ. 175 Παντοκράτορος. Έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίφ 

Παλαμά» ένθ’ άνωτ. σ. 375). 

Κοντάκιο ν ετ ε ρ ον 

Ήχος πλ. δ'. Τή ύπερμάχφ 

(ομοιον χφ ανωτέρω) 

Ό οίκος 

Άναρχε Θεοΰ Λόγε ίκεσίαις του μάρτυρος... 

(είς 24 στροφάς· εύρη τα ι έν Ιδίρ άγιορειτική φυλλάδι) 

Ό Κανών 

Ποίημα Ίωάννον Στανρακίον 

Χαρτοφύλακος Θεσσαλονίκης 

Ήχος α'. Άναστάσεως ημέρα 

1 Άναστάσεως ήμερα Δημητρίου σφαγή... 

(Καυσοκ, Θ 77 φ. 307 Λαύρ. 175 Παντοκράτορος. Έδημοσιεύθη έν «Γρηγος^ 

Πα?ιαμφ» ένθ’ άνωτ. σ. 373). 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ΣΠΟυδον, Ζτος ΙΑ , * 
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Κανών έτερος 

Ποίημα τον Πορφυρογέννητου 

χνρον Κωνσταντίνου 

Ήχος β'. Δεύτε λαοί 

2 Ρείθρα ζωής ρέοντα έκ τής κοιλίας σου... 

(118,5 φ. 289 Λαύρ. 1131 φ. 248 Βατ. Έδημοσιευθη υπό Σπυρίδωνος Λαυριιότου 
έν «Γρηγορίφ ΙΙαλαμρ* τ. Η' σ. 260. 

Κανών ετερος 

Ποίημα Θεοφάνονς 

Ήχος γ'. “Αοωμεν τφ Κυρίω 

3 Τον λογικόν φωστήρα τής ευσεβείας πάντες... 

(Δ 14 φ. 6 Λαυρ.) 

Κανών έ τ ε ρ ο ς, οδ ή ακροστιχις 

«Δημητρίου με τό σθένος φυλαττέτω» 

Ποίημα θεαφάνονς 

Ηχος δ'. Θαλάσσης τό έρυθραίον 

4 Δοξάσας τοΐς τής σαρκός σου μέλεσι τον ποιητήν... 

(Δ 55 φ. 30 Λαυρ. Δ.α. XIII Κρυπτοφέρρης. ’ Εδημοσιευθη μετά πολλών σφαλμά¬ 

των έν «Γρήγορά») Παλαμα» ενθ5 άνωτ) 

Κανών έτερος, ού ή ακροστιχις 

«Κατάρχομαί σοι μάρτυς ύμνον έκ πόθου* 

Ηχος πλ. β'. Κϋματι θαλάσσης 

5 Κύριε Θεέ μου ό μάρτυσι σθένος όρέξας πρότερον... 

(Λ 55 φ. 26 Λαυρ. 1130 φ. 167 Βατ. Έδημοσιευθη έν «Γρήγορά») ΙΙαλαμα» 

ενθ’ άνωτ. σ. 162). 

Κανών έτερος 

Ηχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης 

0 Χάριν μοι πλουσίαν θεόθεν βραβεύοις ται; ίκεσίαις σου... 

(Ε152 φ. 100 ί5 Λαύρ.) 

Κανών ετερος. ο δ ή ακροστιχις 

«Μύρου γεραίρω την χάριν Δημητρίου Γεώργιος Σκυλίτζης» 

Ποίημα Γεωργίου Σκν/.ίτζη 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 

7 Μΰρου ευώδους καί σεπτού Δημήτριε ήνεωγμένη πηγή... 

(Θ77 φ. 325 β Λαυρ. 1130 φ. 167 Βατ. 1120 φ. 199 Βατ. 1126 φ. 254 Βατ. Έδη- 

μοσιεύθη δΐς εν «Γρήγορά^ Παλαμφ» τ. Η' σ. 263 υπό Σπυρίδωνος Λανριώτον και 

τ. ΙΑ' σ. 378 υπό ’ΑΟαναοίον Παντοκρατορινοϊ·/. 
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Κανών ετερος 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 

8 Τερωτάτην εορτήν γηθόμενοι νυν συστησώμεθα... 

(Θ86 φ. 248 Λαυρ.) 

Κανό)\· έτερος 

Ποίημα Ίωσηφ· 

Ήχος β'. Δεΰτε λαοί 

9 Τφ βασιλεΐ των ουρανίων δυνάμεων... 

(Γ21 φ. 25 β Λαυρ.) 

Κ α ν (ό ν έτερος 

Ποίημα Ίωσηφ 

Ήχος γ'. Ό τά ΰδατα πάλαι 

10 Τφ φωτι τφ μεγάλφ πεφωτισμένος Δημήτριε... 

(Ε118 Λαύρ. Γ21 φ. 74 Λαυρ.) 

Κανών ετερος ,. 

Ποίημα Ίωσηφ 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιούς 

11 Τφ θρόνφ παρεστώς τής αγίας Τριάδος... 

(Γ21 φ. 42 Λαύρ. (μόνον ή α' καί γ' ωδή· αί λοιπαί εξέπεσον). 

Κανών έτερος, οΰ ή ακροστιχις 

«"Εκτην δέχοιο τήνδε την φδήν μάκαρ Ιωσήφ» 

Ποίημα ’ Ιωσήφ 

Ήχος πλ. β'. *Ως έν ήπείρω 

12 Έν ευφρόσυνη παμμάκαρ... 

(Κώδ. 362 Ιεροσολύμων. Τδ. Κεραμέως, Ίεροσολ. Βιβλιοθ. Β, 477). 

Κανών έτερος, οδ ή ακροστιχις 

<Τήν όγδόην δέησιν ώ μάρτυς δέχου Ιωσήφ* 

Ποίημα Ίωαηφ 

13 Τω έρωτι μάκαρ... 

(1009 φ. 244 Βατ. Δ. α. II Κρυπτοφέρρης 

Κανών έτερος, οδ ή ακροστιχις 

14 «’Άθλους ανυμνώ μάρτυρος στεφηφόρου' ό ύμνος Ίωάννου...» 

Ποίημα Ίωάτνον Ενχαΐτων 

τον Μανοόποδος 

(138 φ. 321 Ραΐαίίπιΐδ §π) 



γ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου 

Κανών έτερος, οΰ ή άκροστιχίς 

1δ «Λαμπρώς γεραίρω την χάριν Δη μητριού εγώ δ Ιωάννης 

Ποίημα Ίωάννου Ενχάΐζων 

(138 φ. 322 Ρ&ΐαΐίηιΐδ £Γ.) 

Κανών έτερος, ου ή άκροστιχίς 

16 «’Αθλοφόρον Δημήτριον ασμασι Μάξιμος υμνώ...» 

Ποίημα Μαξίμου τον Πλανοΰδη 

(141 φ. 136 Ρ&Ι&Ηηιιε §τ.) 

’ Εξααζοατειλάζίον 

τοΐς μαθηταΐς συνέλθιομεν 

1 Τό του Χρίστου σωτήριον έκμιμούμενος πάθος... 

(267 ο. 347 Παρ.) 

2 Θεογεννήτορ Πάναγνε των αγγέλων ή δόξα... 

(νΕνθ’ άνωτ.) 

"Αλλο 
Φώς άναλλοίωτον Λόγε 

3 Έν τφ σταυρφ καθοπλίσας τον Νέστορα δι’ εκείνου... 

(Κανοοκ. Θ 77 φ. 320 0 Λαύρ. 1130 φ. 180 Βατ.) 

"Αλλο 
Έν πνεύματι τφ ίερφ 

4 Σταυρόν καθοπλισάμενος του εχθροί τάς επάρσεις... 

( Κανοοκ.) 

"Αλλο 
^ Γυναίκες άκουτίσθητε 

5 Πορφύραν έξ αιμάτων σου στολισαμένη ένδοξέ... 

(1130 φ. 183 Βατ.) 

Μεγαλυνάρια 

1 Τον μέγαν οπλίτην και αθλητήν... 

2 Χαίροις των μαρτύρων κλέος στερρόν... 

3 Τον πεποικιλμένον εν άρεταις 

4 Τούς άνευφημούντάς σε εύλαβώς... 

5 Ώς άστήρ άνέτειλας νοητός... 

6 Δόξη άθλοφόρε μαρτυρική... 

7 Αϊτησαι ειρήνην παρά Θεού... 

( Κανοοκ.) 

'Αγίολογικά. 

Κανσοκαλυβίων. 
Ακολουθία προεόρτιος 

είς τον άγιον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον 

ποιηθεισα 

ύπό Συμεών άρχιεπισκόπον Θεσσαλονίκης 

Είς τον Εσπερινόν 

Στιχηρά προσόμοια 

Ήχος β’ *Οτε εκ του ξύλου σου. 

Λάμπεις εν τφ κόσμφ τηλαυγώς, 

ένδοξέ Δημψριε μάρτνς, 

ώσπερ άστήρ φαεινός 

σκέπεις δε έκάστοτε 
5 πάντας εκ βλάβης εχθρών 

και λντρονσαι κακώσεως 
και ζάλης παντοίας 

οθεν προεόρτιου 
σής πανηγύρεως 

10 μνήμην έκτελοϋντες εκ πόθου 
την άντίληψίν σου αίτονμεν 

δπως σε ύμνήσωμεν γέραίροντες. 

* 
* * 

Μάρτνς άθλοφόρε του Χρίστου 

θανμασιν εν γή άπαστράπτεις 

1δ οιά περ ήλιος, 

άγιε Δη μητριέ, 
διό τής μνήμης σου 

τό. προοίμια σήμερον 
τελοϋντες εν πίστ.ει 

20 πάντες οι φιλέορτοι 
προεορτάζομεν' 

δθεν παρρησίαν ώς εχων 
πρέσβευε προς Κύριον σώσαι 

έκ φθοράς καί θλίψεως τους δούλους σου. 

& 
* * 
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25 Αόγχαις έκεντήθης την πλευράν 

διά τον ννγέντα σωτήρα 

εν τω στανρφ την πλευράν 

τούτον γάρ τά στίγματα 

πόθω έζήλωσας, 

30 άθλοφόρε Δημήτριε, 

δεικννων τοΐς πάαι 

το άκαταγώνιστόν 

της μαρτυρίας σου. 

δθεν και τρωθεϊς 6 διώκτης 

βεδληται λαδοον σου την πεΐοαν 

της ομολογίας, άθλητά λαμπρότατε. 

❖ * 

Δόξα ήχος δ'. 

Δεύτε άπαντες πιστοί 

την του αθλοφόρον Δημητρών μνήμην 

προεορτάσωμεν πόθω 

40 φύσει ονσαν μετ’ εγκωμίων, 

ώς εφη 6 Σολομών, 

και χαρμονήν λαών άκατάλ.ηκτον 

την ως ό μαγνίτης τον σίδηρον 

τους φιλεόρτονς ημάς έφελκνσασαν σήμερον 

45 ον πάλαις, ού δρόμοις 

κατεπειγ ο μένους τιμήσαι αυτήν 

αλλά τή τον μάρτνρος εν θέρο μιμήσει 

προς τά τω Θεφ φίλα τε και ευάρεστα 

και ήμίν σωτήρια, 

50 ινα τή προαιρέσει μάρτυρες γενόμενοι 

των αυτών εκεινρο αξιωθώ μεν μισθών 

παρά Χριστού τον Θεού 

και σωτήρος των ψυχών ημών. 

* 
* * 

Και ννν. Θεοτοκίον 

ήχος δ. Ώς γενναϊον έν μάρτυσιν 

Σωτηρίας λιμένα σε 

55 τον πανάκλυστον, τίχραντε, 

και πραεϊαν όντως γαλήνην εχομεν 
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οι έν πελάγει, Θεόννμφε, 

σφοδρώς χειμαζόμενοι 

τών τον βίου δυσχερών 

60 καί δεινών περιστάσεων 

διό. τοντό σοι 

καί προστρέχομεν πάντες εκδοώντες 

εις αιώνας μή ελλιπής 

τών Ικετών σου προΐστασθαι. 

** £ 

ϊ«ί ^ 

Στανροϋ·εοτοκίον ομοιον 

65 'Η άμνάς ή κνήσασα 
τδ άρνίον τό άκακον 

τδ την αμαρτίαν έλθδν ίάσασϋαι 

παντδς τού κόσμον, πο.νάγνραντε, 

οίκείω εν αϊματι 

70 τδ σφαγέν υπέρ ήμοον 

καί ζωοοσαν τά σνμπαντα 

σν με έ'νδνσον 

γνμνωθέντα τής θείας αφθαρσίας 

έξ ερίου τφ σφ τόκρο 

75 περιδολήν θείας χάριτος. 

Εις τον Στίχον 

Στιχηρά 

^Ηχος πλ. β'. Αί αγγελικοί 

Χαίροις 6 κλεινός 

έν τόϊς μάρτυσι και μέγας 

όντως αθλητής 

καί τής πλάνης καταλντης, 

80 Δημήτριε τρισμάκαρ, 

ος τδ αίμα έξέχεας 

διά τδν Χριστόν τον πάντων κτίστην 

φρονρησον ήμάς τους νμνητάς σον 

θερμώς ψάλλοντας 

85 ο Δημητρών βραδεντής 
Χριστέ δόξα σοι. 
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Πασά σε ψυχή 

ποθεί, μάρτνς, εκ καρόίας 

καί διακαώς 

90 σον ερα και την γλ,νκεΐαν 

οον κληοιν εν τη γλώσση 

περιφέρει, Δη μητριέ, 

και σου άπολανσαι της των μύρων 

γλίχεται χάριτος εκ πόθον 

95 όντως, ένδοξέ, 

σέ έμεγάλυνε Χριστός 

εν γη ον εδόξασας. 

* 
% ^ 

Νέος αληθώς, 

μάρτνς, άνθρωπος εδείχθης 

100 πάσαν των παθών 

άπορρίψας την κηλϊδα 

και ξύλων γεγ εν μένος 

της ζοοής, ώ Δη μητριέ, 

οθεν και ιδρώτας αμαρτίας 

105 σύμβολα νεκρώσεως ον ρέεις, 

παμμακάριστε, 

αλΧ αφθαρσίας αληθούς 

δείγματα τά μύρα σον. 

Είς τόν ορΌ'ρον 

Κά&ισμα 

ήχος α'. Τον τάφον σου σιυτήρ 

Ώς φίλον σε Χρίστον 

110 ώς θεράποντα θειον 

ώς μάρτυρα στερρόν 

ώς λαμπρόν τροπαίουχον 

γεραίρομεν τελονντες νυν 

εορτήν προεόρτιου 

115 προ τής μνήμης σον 

ώς φιλεόρτων τά πλήθη 

όπως εχωμεν 

σε προς Θεόν θερμόν πρέσβνν, 

Δημήτριε ένδοξε. 

■Λι 

* * 
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Δόξα δμοιον 

Σινδόνι μέν Χριστός 

νεκρωθείς ένειλίθη, 

Δημήτριε σοφέ, 

και άρώμασι θείοις 

ετάφη ό υπέρ θεός 

σύ δε άταφος έ’μβινας 

είς τό φρέαρ δέ 

απορρίψεις δι εκείνον 

ώς άροοματα 

μύρα λαμβάνεις εκ τούτον 

ώς μύρον τό άνομα. 

Και ννν. Θεοτοκίου 

Προστάτις ενεργής 

άνεδείχθης τφ δντι 

ήμών των ταπεινών, 

παναμώμητε κόρη, 

ώς μήτηρ χρηματίσασα 

τον Θεόν υπέρ έννοιαν 

ώ παράδοξον 

καί άνερμήνεντον θαύμα 

βροτοΐς άπασι 

καί τοΐς αγγέλωις ομοίως, 

σιγή δέ τιμώμενον. 

Μετά την β' Στιχολογίαν 

Κάθισμα 

ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε 

Τής μνήμης σου σήμερον 

προεορτίοις ώδαΐς 

τελούντες προοίμια 

145 βοήθειαν παρά σον 

αϊτού μεν, Δημήτριε, 

δίδον ονν ταΐς ενχαϊς σον 

προς Θεόν, άθλοφόρε, 
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όπως μετ ευφροσύνης 

150 έκτελέσωμεν πάντες 

και την οην πανήγυρίν τη επαύριον. 

* 
$ £ 

Θεοτοκίον ομοιον 

Ή μόνη κυήοαοα 

τον ποιητήν τον παντός 

ή μόνη κοσμήοασα 

155 την φνσιν των γηγενών 

τφ τόκφ σον, άχραντε, 

ρνσαι ήμάς εκ πάοης 

των δαιμόνων παγΐδος, 

στήσον δέ επί πέτραν 

160 των Χρίστον θελημάτων 

αυτόν εκδνσωπονσα έκτενώς 

ον εσωμάτωσας. 

Κοντάκιον 

Τον άφθαρτόν καί ζώντα .... 

Ο οίκος 

Ο κατέχων τά σύμπαντα 

165 τη δρακί έοταυρώθη 

όν νμνείτω ή κτίσις' 

τούτον ονν ζήλων Δημήτριος 

εν σταυρφ λελογχενμένον 

εν έρωτι τάς αγκόλας έζέτεινε 

170 καί πλευρά τας λογχεύσεις νπεδέξατο 
ρίψεις δέ νεκρός 

τω ψρέατι σνγκέκλειοται 

καί ώς θάλασσα εδλνσε 

ρείθρα μύροον ακένωτα' 

175 θαύμα των δε πηγαί έζεδόθησαν 

και σώματα καί πνεύματα Ιάθη πολλών 

καί πλάνη δε πάσα έπανθη 

καί 6 Αναιος πέπτωκε 

καί ονν εκεινω Χρίστον οι διώκοντες 

180 πιστοί μύροις κρανγάζομεν 
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ταντα σώματός εϊσι 

τον πανάγνου Δημητρών 

εν φ Χριστός έδοξάσθη 

ό ζών άναστάς τριήμερος. 

'Ο Κανών 

ήχος πλ, β'. Κύματι Φαλάσσης 

185 Κύματι θαλάσσης 

ό πάλαι βνθίσας 

Θεός τον τύραννον 

σοί ίσχνν δέδωκε 

κατά τυράννου άθλονντι, 

190 άλλ' ημείς ώς μέγαν μάρτυρα 

τφ Κυρίψ αδοντες 

νμνονμέν σε Δημήτριε. 

* ? 
* .·*: 

Κάλλιοτε μαρτύρων 

έόρτιον μέλος 

195 και πανηγύριον 

άσμα νυν πρόσδεξαι 

ό τή σφαγή σου την λόγχην 

τού Χριστού σον μιμησάμενος 

καί θανάτω νέκρωσιν 

200 ζωοποιόν, Δημήτριε. 

* 
* * 

“Ανω θεία δόξη 

καί κάτω τοΤς μύροις 

οι έπονράνιοι 

καί οϊ επίγειοι 

205 κεκοσμημένον όρώντες 

εύφη μονοί σε, Δημήτριε, 

τή ψυχή γάρ πάμφωτος 

σαρκί δέ τελείς άφθαρτος. 

!·5 

φ * 
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Μνήμα ο ον άπεδείχθη 

και τάφος σου τδ φρέαρ ω έρρίφης. 

240 και γάρ ή θεία χάρις 

ταϊς ένεργείαις οε έδειξε 

των μύρων θανμαζόμενον 

και νυν τοΐς θανμααι 

καταλάμπει σε, Δη μητριέ. 

Κάθισμα 

ήχος γ . Την ωραιότητα 

245 Την καθαρότητα 

τής πολιτείας σου 

και την λαμπρότητα 

τον μαρτυρίου σον 

κατανοούντες οι πιστοί 

250 βοώμέν σοι, άθλοφόρε, ? 
μέσον ημών πάρεσο 

των τής μνήμης σον σήμερον 

ύμνον προεόρτιαν 

έκτελούντων εκ πίστεως 

255 φρουρών ημάς ταίς προς Θεόν λιταϊς σου, 

Δημήτριε μέγιστε μάρτνς. 

’ίίδή 6'. Την εν στανρω οον 

Την εν στανρω φρικτήν έκκέντησιν 

σου Δεσπότου ζηλιών 

διακαώς εδόας' 

260 τφ μώλοιπι ιάθημεν 

τφ σφ λυτρωτά 

καί πόθφ σον το πάθος 

και τούτο δέχομαι. 

* 
φ «η 

ιΕ6δόμην, ένδοξε, παρήλαοας 

265 τής δγδόης ζωήν 

βιώσας θείοις έργοις. 

παρειδες γάρ τά πρόσκαιρα 

|β.αΐίί>β|ός ήτο μέλος χης Έφόρέίας της 15ιβΛΐθϋήκης, ο)ς καί ό λρ. Σουλιώτης. 
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καί δλος καινός 

άπεδείχθης αγνεία 

270 και θείοις αΐμαοι. 

* 
❖ # 

Ρωμαλεώτατον τον Νέοτορα 

νικητήν τε δεινού 

Αυαίον άπειργάοω 

δν ρήξας διεσπάραξε 

275 τάΐς οάίς προσενχαΐς 

και σφαγείς Χρίστον μάρτνς 

ώφθη αοίδιμος. 

* * 

'Ορμήσας δόλω θανατώσαί σε 

ό σκόρπιός νεκρός 

280 ώράθη παραντίκα 

ίΰών θεοφορούμενον 

σε και φωτανγή 

και στανρφ τον Χρίστον 

πίπτει και 6 νοούμενος. 

’ί2δή ζ'. Θεοφανείας σου Χριστέ 

285 Θεοφανείας τον Χρίστον 

ώς αληθώς εξεικόνισμα ώφθης 

και εδείχθης φως λαοΐς, Δη μητριέ, 

τόϊς ννκτ'ι τής πλάνης καθεύδονσιν, 

ονς άνέστησας πριν νεκρούς 

290 ζωιόσας λόγοις σον 

και νυν εν μνημείφ 

σόίς μύροις τους εν γή ευφραίνεις άπαντας. 

* 
* * 

Νέος εδείχθης αληθώς 

τον ποιητήν σον βροτόν γεγονότα 

295 τής πλευράς τή λόγχη μιμησάμενος 

και τό τούτον φαίνεις μυστήριον 

ό Δεσπότης γάρ λογχενθείς 

Αγιολογικά. 

αίμα συν νδατι 

ζωήν ήμΐν βλύζει 

800 καί συ τά μύρα πιστών εις ιατήριον. 

V 

% 

Διά θανάτου προς ζωήν 

διά σφαγής προς χαράν μεταβαίνεις' 

αθανάτου γάρ ζωής δωρήματα 

δ μόνος αθάνατος νέμει σοι 

305 καί τό σώμά σου μεν φθοράς 

ώφθη άμέτοχον 

ψυχή δέ σον δόξης 

πληρονται έν ονρανώ, θειε Δημήτριε. 

Φ 
Φ * 

3 Εκ λογχευθείσης ζών πλευράς 

310 καί λογχενθείς την πλευράν Χρίστον πόθω 

εξ αυτής τών μύρων την άνάδλνσιν 

έκομίσω, μάρτνς Δημήτριε, 

καί νπνώσας οΐο. νεκρός 

υπέρ την φύσιν ζής 

315 νέμων ζωήν πάσιν έκ τάφον, 

ρώσιν ψυχής τε καί τον σώματος. 

’Ωδή Συνεσχέέέη 

Συνελήφθης 

σαρκί ονκ έδέθης 

δλος τής πλάνης ταις σειραΐς, 

320 τον γάρ ποθών Δεσπότην 

σαρκωθέντα λογχενθέντα ζώντα 

ώς δεσμόν, μάρτνς, τό σώμα κατέλιπες 

καί έδόας τοΐς σε θανάτονοι 

πάντες μισονντές με άρχοντες δωρεάν 

325 νυν διά Χριστόν νεκροντε, σφάττετε. 

ψ * 

*Λνηρέθης 

άλλ3 ονκ εχωρίσθης 

δλως τής αγάπης τού Χριστού* 

διό καί νεκροιθεισα 

143 

1 Και σίτος ήτο μέλος τής Εφορείας τής Βιβλιοθήκης, ώς καί ό Χρ. Σουλιώτης. 
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330 σου ή σάρξ ώς λογχευθεϊοα, μάρτνς, 

δ μου καί αυτή τή ψυχή τή θεία οον 

κεχαρίτωται και εδοξάσθη' 

εν έκατέροις γάρ ό Χριστός ενεργεί 

μόρα τί) οαρκϊ και φως τφ πνεύματι. 

335 Βροτοκτόνον 

κατήργησας δφιν, 

μάρτνς, τη λόγχη της πλενράς' 

εί γάρ και εσπενσέ οε 

θανατώσαι, τον Χρίστον όπλϊτα, 

άλλ3 εκ τούτον μάλλον οντος τέθρανσται 

340 οϊ πιστοί δέ οον διά τού πάθους 

άναζωούμεθα αθανάτου ζωής 

εναρξιν τοΐς μύροις σου λαμβόνοντες. 

φ 
• φ * 

Βασιλέα 

τον τής αμαρτίας 

345 άμα τνράννω άναιρεϊς’ 

ον γάρ θανών ταις λόγχαις 

πάλιν ζής θεαρχική δυνάμει 

και αφθαρσίας σύμβολα έπλούτησας, 

δι5 ών τέρπεις τε καί ζωοΐς πάντας 

350 πιστούς, Δημήτριε, έν φ Χριστός έδοξάσθη 

δ ζών άναοτάς τριήμερος 

ΊΩ8ή ξ’, *Άφραστον &ανμ,α 

” Αφραστον τέρας ! 

ον τον Αναΐον κατέστρεψας 

σαις πρεσδείαις Νέστορα φρουρών 

355 καί διά Χριστόν 

σφάττη ζών, Δημήτριε, 

/καί άναδλύζεις ήμΐν τά θεία μύρα 

τοις βοώσι ] Χριστέ ενλογτμός εΐ. 

* 
* * 

'Αγιολογικά. 145 

Τέτροοται οφις 

360 κατά καρδίας, Δημήτριε, 

ώς ετρώθης λόγχη την πλευράν, 

καί πίπτει δεινόν 

δαιμόνιων σύστημα, 

οι ευσεβείς δέ ευφραίνονται σοΐς μύροις 

365 έκδοώντες \ Χριστέ ευλογητός εΐ. 

’λ: 
* * 

5Όλβιος τάφος 

όντως 6 σός, ώ Δημήτριε, 

δ νεκρόν οον άφθαρτου πλοντών 

ζωής τούς κρουνούς 

370 βλνζει μύρα άπανστα 

εις σωτηρίαν ημών τών μελωδούν των 

ό Θεός | μεθ' ημών τον Δημητρών 

V 
* Φ 

© 

Νόμους ανθρώπων * 

ακολουθών, μάρτνς ένδοξε, 

375 έν τφ τάφω κρύπτη ώς θνηιός' 

τούτου δέ πηγήν 

μύρων φαίνεις άφθονον' 

εις σωτηρίαν ημών τών μελφδονντων 

ό θεός | μεθ' ημών τον Δημητρών. 

❖ ΐ 

380 Μία δόξα 

πατρός νίον τε καί πνεύματος, 

ήν κηρύττεις καί ταντης, σοφέ, 

πλονσίως τυχών, 

μέγιστε Δημήτριε, 

385 καταφωτίζων τούς πιστει μελφδονντας 

ή Τριάς | ο Θεός ευλογητός εΐ 

'$δή η'. 'Έκστη&ι φρίττων 

'Έφριξε σμήνος δυσμενές 

καί κατηοχύνθη δέ 

τών δαιμόνων ή πληθύς 

390 ίδούσα την ψυχρήν σον βαίνονσαν 

ΕπετηΡις Εταιρείας ΒυΖαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ . 
10 



Πρ. Λεοντοπολεως Σωφρονίου Εύστρατιάδοιι 

εις ουρανούς εν φωτί, 

εκ τάφου δέ σου μικρόν το οώμα 

τά μύρα άναβλύζεΐ' 

οι πιστοί δέ βοώ μεν, 

ό9θ Χριστόν νπερνψονντες 

εις παντας τους αιώνας. 

Λελυσαι στόματός θνητόν 

την έπονράνιον 

δέ έναττείληφας ζωήν. 

400 9Αδάμ τον νέον γάρ μιμούμενος 

^ λ°γχη ετρώθης πλευράν 

και μένεις, Δημήτριε, άπαύστως 

φρουρών τους μελωδουντας 
ιερείς ευλογείτε 

405 λαός ϋπερυψοϋτε 

εις πάντας τους αιώνας. 

& 
* * 

Πέλεις τφ σώματι νεκρός 

δ Λονπος δ σός 

αριστεύει ών πιστός· 

410 λαβών γάρ τόν χειρός δακτύλιον 

και τόν χιτώνα τόν σόν 

θαυμάτων πληθύν & τοδτων πράττει 

και τον Χριστόν κηρύττει 

και αΘλει υπέρ τούτου 

44.) αυτόν και σέ, ώ μάρτνς 

Δημήτριε, τιμώ μεν. 

* 
* * 

’ Ω τώ>ν χαρίτων ζέον έν σοί! 

ώ τής αγνείας σου! 

ο') σφαγής υπέρ Χρίστον! 

420 ιδού γάρ {,„δ γψ μίν"τίβε,ααι 

και συγκαλύπτη χοΐ 

τό σώμα θνητόν ώς κεκτημένος, 

αλλ εις τον κόσμον φθάνεις 

Αγιολογικά. 147 

. ■1 

ό'τσπερ άγγελως, μάρτνς, 

425 και πάντας επισκέπτη 

Χριστόν τους άννμνονντας. 

’Ωδή Μη έποδύρου μον 

Μ ή άνιώ, ώ πατρίς μον, 

νπαχθεΐσα τνράννοις 

ών δι εμού απαλλαγήν 

430 ενρέίν επιζητείς. 

έκλιπρώσομαι γάρ καί νυν εκ θλίψεων 

και πληρώσω παντοίων 

ένθεων αγαθών 

καί φυλάξω καί σώσω 

435 λέγει Δημήτριος' 

$ 
>ί 

, Θ 

9 Επί ταις σαϊς μεσιτειαις 

τών δεινών λντρωθεΐσα 

υπό τάς σάς διεφνλάγβην 

πτέρυγας αεί 

440 νυν δέ παρά δόξαν άναμέοον τών δεινών 

στροβονμένη άθλίως 

προστρέχω επί σέ 

καί κραυγάζω σοι 

βοήθει μοι, Δημήτριε. 

* 
* * 

445 Ιη με καλύπτει καί τάφος 

άλλα πλήρης δ κόσμος 

έμής οσμής έκ τών μύρων 

χάριτι Χριστον’ 

μή φοδον ονν, πατρίς μον, εμέ κατέχονσα- 

450 τούς εχθρούς σου γάρ πάντας 

πατάξω έν Χριστφ 

καί φνλΑξω καί σώσω 

σέ την τιμώσάν με. 

£ 
# ::: 



I Πρ. Λεοντοπολεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου 

Άγαλλιάσθω γη πάσα, 

455 Θεοσαλονίκη χαΐρε 

ή εύσεβής' τον γάρ Χρίστον 

οπλίτης 6 λαμπρός 

μετά σου ένοικεΐ ψυλάττων καί σώζων σε 

καί εχθρούς σου συντριβών 

460 πληροί σε αγαθών 

φ καί κράζει τιμώσα 

χαίροις Δημήτριε. 

Εζαποστειλάριον 

Τοΐς μα·&ηταις αννέλθ-ωμεν 

Τ6 τον Χρίστου σωτήριον 

εκ μίμου μένος πάθος 

1:66 παν εύφημε Δη μητριέ, 

λόγχαις εσφαγιάσθης 

καί μάρτυς εννομος ώφθης 

βασιλείαν εντεύθεν 

των ουρανών άπείληφας 

70 καί στεφάνους τής δόξης 

υπέρ ημών 

έκτενώς ικέτευε τώ)ν εκ πόθον 

τά θεία προεόρτια 

τής σής μνήμης τελούν των. 

Θεοτοκίον ομοιον 

75 Θεοφάνης παράδεισος 

ώφθης εγονσα μέσον 

ξνλον ζωής τον Κύριον, 

άχραντε Θεοτόκε, 

εξ ον φαγόντες ονκ ετι 

■>0 άποθνήσκομεν δλως 

αλλά ζωήν άμείνονα 

διά σου ζώμεν πάντες 

τδ τον σταυρόν 

δπλον περιφέροντες καί νικώντες 

'5 τον αποστάτην τύραννον 

σέ νμνοϋμεν, Παρθένε. 

Αγιολογικά. 

Εις τούς Αίνους 

Στιχηρα 

Ή/ος α. Ίων ουρανίων ταγμάτων 

Μαρτυρική πανδαισία 

προεοοτάζεται. 

δεύτε ονν ασμασι θείοις 

490 έτοιμασθέντες πάντες 

την μνήμην Δημητρών τού αθλητον 

χαομοσύνοος τελέσωμεν, 

όπως μεσίτην θερμότατον προς Χρίστον 

τούτον εχοντες σωζώμεθα. 

495 Αναπολούν τες την δόξαν ? 

ής περ ήξίωσαι 

παρά Χριστού άξίως 

ενφημουμέν σε πίστει, 

Δημήτριε τρισμάκαρ καί εύλαβώς 

500 τήν σεπτήν σου πανηγνριν 

προεορτάζομεν σήμερον εν ωδαϊς 

οι ποθούντές σε φιλεορτοι. 

Δόξα, ήχος πλ. δ' 

Τού μεγάλου καί μυροβλύτου μάρτυρος 

Δημητρών τον παμμεγιστου 

505 προεόρτιου μνήμην σήμερον επιτελονντες 

καί των Νοταρίων άθλοφόρων 

Μαρκιανού καί Μαρτυρίου 

τήν πανήγνριν έορτάζοντες 

μεσίτας αυτούς προς τον Θεόν προβαλλο μεθά. 

510 βοώντες αύτοϊς: 

άθληταί γενναιότατοι 

προσδεχόμενοι τάς παρ' ημών υμνωδίας 

παράσχητε ήμϊν των όφλημάτων τήν λνσιν 

ταίς προς θεόν ίκεσίαις υμών 

καί τήν ειρήνην καί το μεγα ελεος. 515 



150 1 Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου Αγιολογικά. 

10 

Κώ6, Καυσοκαλνβίο)ν. 

Γ86 φ. 38 β Λαύρας. 

1130 φ. 164 Βατοπεδίου. 

Ίδιόμελον 

Ηχος ηλ. α'. Προς τδ: Σαλπίοωμεν εν σάλπιγγι. 

Ποίημα Ευστα&ίον Θεσσαλονίκης 

Σννδράμωμεν εν πίστει τε και πόθφ 
βοήαωμεν έόρτια 

και κροτησωμεν χεΐρας άπαντες 
έν τή δι έτους πανηγνρει 

5 του άθλοφόρον Χριστού- 

οτρατιάί ουράνιοι ενφραινέσθωσαν 

και τον λογχενθέντα διά τον λόγχη νυγέντα Κύριον 
και το θράσος τον Λναίον καθηρηκότα 

θαρσαλέως ϋαυμαζέτωσαν. 

ή γή τε και ή Θάλασοα 

τά τον λαμπρόν φωστήρος παράδοξα σημεία 
κατα χρέος ενφημείσθωσαν 

ή νεότης τον χαλινόν 
οι εν τώ γήρει την βακτηρίαν 

οι εν σνμφοραΐς τον προστάτην 
οι άποροι τον πλοντιστήν 

οι εν ευπορία τον οίκονόμον 
την σνμμαχίαν οι οτρατιώται 

οι εν πελάγει τον συμπλωτήρα 
συν πάοι τον εαντής οτερρόν υπέρ μάγον 

πόλις Θεσσαλονίκη 

καθικετενοντες όντως εΐπωμεν' 
περίδοςε Δη μητριέ 

πρόφθασον έξελον ημάς 
άπό πάσης ανάγκης 

και σώσον τους δούλους σου ταΐς ΐκεσίαις σου. 

15 

20 

25 

Έν Παρισίοις, Ιούλιος 1934. 

Τ Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΛΤΙΛΔΙΪΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗι ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

Β'. 

51. 
Χάρτ. 0,20X0,21. ΙΕ' αιώνος, φ. 241. 

Στίχοι σελίδων διάφοροι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον εκ μελανός δέρματος 
επί ξύλινων πλακών. Γραφή ατημέλητος καί διάφορος ως καί ό χάρτης καί εν 
πολλοϊς δυσανάγνωστος. Πλεΐστα φύλλα εΐσίν άπεσπασμένα των οικείων θέσεων. 

Συλλογή Κανόνων ιερών και βασιλικών θεσπισμάτων. 

52. ? 
Χάρτ. (0,29X0,20). αΙώνος, φ. 261. 

Στίχοι σελίδων 29, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον εκ μελανός δέρματος 
επί ξύλινων πλακών. Περιέχει λόγους 30 Πατέρων εις διαφόρους υποθέσεις 

καί έορτάς άνευ αρχής καί τέλους. 

Λόγοι Πατέρων. 

1. (φ. 10 - 33 0) Περί παρθενίας εις κεφάλαια 84. 
2. (φ. 34α-6Ο0) Του εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Νύσσης επι¬ 

στολή μηνύουσα τά ύποτεταγμένα, ά'τινά εστι προτροπή είς τον κατ’ αρετήν 
βίον καί περί παρθενίας είς κεφάλαια 74. 

3. (φ. 61 α- 102 α) Τού έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκό¬ 

που Καισαρείας Καππαδοκίας περί τής έν παρθενίφ αληθούς άφθορίας προς 
Λιτόϊον Επίσκοπον Μελιτηνής. Είς τό τέλος τούτου σημειούται «+ Ησυχίου 
ίερομον. τού Χρυσολωρα» καί «Διονυσίου ίερομον. σκευοφύλακος». ^ 

4. (φ. 102- 108) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου είς τό «Κύριος έβασίλευ- 

σεν» κτλ. , 
5. {φ. 109Ρ) Λόγος είς τήν εξ Αντιόχειας ανακομιδήν τής σεβάσμιας 

χειρός Ίωάννου τού Προδρόμου. 
6. (φ. 116α) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου περί ευχής. 
7. (φ. 118Ρ) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου είς τον άσωτον υιόν. 
8. (φ. 123) Ίωάννου τού Δαμασκηνού περί τών έν πίστει κεκοιμημένων. 

9. (φ. 130β) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου είς τήν δευτέραν παρουσίαν, 



152 ί Μητροπολίτου Άθηναγόρα του από Μ. Πρωτοουγκέλλων 

Φ' χ,ωανν? ΤΟυ είς ιέν "ΡΟφ^ίιην Δανιήλ. 
■ - . ^ Ί Νεχτα^ιου Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως διήγηση; δ.’ «ν 

αιτίαν το α Σαββατον των Νηστειών έορτάζομεν Θεοδώρου καί περί Ιλεη- 
μοσυνης και νηστείας. * Π 

12. (φ. 145Ρ ) Διήγησις δκιλαμβάνουσα περί των αγίων καί σεπτών εικό¬ 

νων και οπως^ και 8Γ ήν αϊτίαν παρέλαβε τήν ορθοδοξίαν έτησίως έκτελεΐν 

τη α Κυριακή των νηστειών ή άγια τοΰ Θεού Εκκλησία. 

έπανελθόντος10^ § ^ 'Ιω(ίννου τοϊ Χρυσοστόμου περί μετάνοιας ΙΕ αγρού αύτοϋ 

14 (φ. 157Ρ) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου περί τού μή έπαισχυνεσθαι 
ομολογειν τον τιμιον σταυρόν. 

?*■ \φ· ί®!{ ’!τν· Γ0ί Χρυσοστόμου περί μετάνοιας καί κατανύξεων 
- τΓ;(φ' 16®!} Λ°γ°ς διώ«μβΑνων εν έπιτομή τήν α' καί γ' εϋρεσιν 

τής Τίμιας κεφαλής τοΰ Προδρόμου. 

ί«' !Ψ' Τ! ®ασΐλεί°υ/οί ΜεΥ· λ°Υ°? * υοΰς τεσσαράκοντα μάρτυρας. 
18. (φ. 177) Βιος της οσίας Μαρίας τής Αιγύπτιας, ού ή άρχή «Μύστη- 

ριον ρασιλεως κρυπτειν καλόν*. 

. , Ι9' (φ; ί87Ρ)Δφησις ώφέλιμος Ικ παλαιάς ιστορίας συλλεγεϊσα καί 

αναμνησις δηλοποιουσα τοΰ παραδόξου θαύματος ήνίκα Πέρσαι καί βάρβαροι 

την βασιλίδα κατέλαβαν περιεκΰκλωσας, οϊ καί άπώλοντο θείας δίκης πειρα- 

θεντες η δε πόλις ασινής συντηρηθεΐσα πρεσβείαις τής Θεοτόκου έτησίως 

εκτοτε αδουσι ευχαριστήρια ακάθιστον η)ν ήμετέραν κατονομάζουν. 

91 Λ ^;Α:δ-” Χ')7ίτηζ λόγος εις τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου. 

. „ (φ' 198 Ιωαννου ™5 Χρυσοστόμου λόγος περί μετάνοιας καί 
εις ανθρωπότητα βασιλέως Άχαάβ καί είς Ίωναν ιόν προφήτην. 

1 2. (φ^ 202) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου περί μετάνοιας καί περί του 
παση σπουδή φευγειν τους όρκους. 

23. (φ. 212) Άνδρέου Κρήτης εις τον τετραήμερον Λάζαρον. 

24. (φ. 219) Άνδρέου Κρήτης είς τά Βαΐα. 

9« ίΦ' Τ! ®εθδ“ρου τοΒ Σ'ουδίτου τήν Γένεσιν τοΰ Προδρόμου. 

27 Γ οηο! μΤ ’Αλ,εξανδρεί“ς Εί? ΐί|ν Μεταμόρφωσή τοΰ Κυρίου. 

9Κ ίΙΙΙ ΤΤ™ ρηηΐς εϊς Ιήν π<ίνί,επΙον >«υίμηυιν τής Θεοτόκου, 
οα / Τ\ Ανδρεου Κρήτης είς τήν άποτομήν του Προδρόμου. 

29. (φ. 245) Ανδρεου Κρήτης είς τήν Γένεσιν τής Θεοτόκου. 

1°: φ· [^έου ΧΡ’ί'Ίζ Λς τόν ύμνον τοΰ ζωοποιού Σταυρού. 
81. (φ. 251) Ιωαννου τού Χρυσοστόμου εϊς τά Σεραφείμ, 

53. 
Χάρτ. 0,2,9}5χ 0,21,5. ΙΔ' αΐώνος} φ. 320. 

Στίχοι σελίδων 32, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος υπερύθρου επί 
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ξύλινων πλακών. Είναι σητόβρωτον, ή δέ γραφή καθαρά, άλλα χονδροειδής. 

Ή αρχή ελλείπει. 

Λόγοι Πατέρων. 

1. (φ. 6) «Τοΰ αΰτου λόγος είς τήν αυτήν εορτήν καί αποδείξεις έκ 

παλαιάς ιστορίας καί διαφόρων μαρτυριών, ότι έκ σπέρματος Δαυίδ κατηγετο 

ή Θεοτόκος, οΰ ή αρχή «Πάλιν εορτή πάλιν πανήγυρις» \ 

2. (φ. 13) Γ. Λόγος τοΰ αΰτου είς τήν αυτήν εορτήν. Αρχή «εί μετράται 

γή σπιθαμής» 2. 

3. (φ. 18 Ρ) Λόγος Δ' τοΰ αΰτου είς τήν αυτήν εορτήν. 3Αρχή «’Άλλοι 

μέν άλλας εορτών υποθέσεις» 3. 

4. (φ. 28 ^) Τοΰ αΰτου είς τήν αΰτήν εορτήν. Αρχή «Αρχή μέν ήμΐν 

εορτών»4. 

5. (φ. 34) Τοΰ αΰτου είς τήν ΰψωσιν τοΰ τιμίου καί ζωοποιού σταυροΰ. 

Αρχή «Σταυροΰ πανήγυριν άγομεν» δ. 

6. (φ. 40) Λόγος έτερος τοΰ αΰτοΰ είς τόν ζωοποιόν Σταυρόν ανέκδοτος, 

οΰ ή αρχή «Πολλλάκις τόν σταυρόν τοΰ Χριστοΰ». Τέλ. «Τοΰ λατρεΰειν έν 

όσιότητι καί δικαιοσύνη διά βίου παντός κτλ.» Ρ 

7. (φ. 54^) Μαρτΰριον τοΰ αγίου Αποστόλου Άνανίου ενός τών Ο . 

8. (φ. 57 Ρ) Μαρτΰριον τών αγίων μαρτύρων Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου 

τών Νοταρίων. 

9. (φ. 59) Μαρτΰριον τοΰ αγίου Μεγαλομάρτυρος καί Μυροβλήτου 

Δη μητριού. 

Έν φ. 66 υπάρχει ή έξης σημείοισις. 

«Ίανουαρίου 13. Ήγοΰμενος ό κυρ Μελέτιος ,αψλς [=1ί36]». 

10. (φ. 67) Τοΰ λογιωτάτου κυρ Τωάννου τοΰ Γαβρά λόγος εις τήν είσο¬ 

δον τής Ύπεραγίας ημών Θεοτόκου είς τά άγια τών άγιων, οΰ ή αρχή «ό 

μέν ήδη παρών αγών καί τής επαγγελίας τό ΰπερβαλλον» Τελ. «Τή εις τό 

λέγειν έξει έπιέναι». 

11. (φ. 78 Ρ) Γεοοργίου Διακόνου καί Χαρτοφΰλακος τής Μ. Εκκλησίας 

εγκώμιον είς τήν έν τώ ναφ είσοδον τής υπεραγιας Θεοχοκου. Ελλιπής. 

12. (φ. 79) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς τά Σεραφείμ. 

13. (φ. 84) Φιλοθέου μητροπολίτου Σηλυβρίας λόγος εις τήν σΰναξιν ιών 

αγίων Αγγέλων καί Άσωμάτων, οΰ αρχή «Ό μέν περί αγγέλων θείων άΰλων 

τε καί νοερών βουλόμενος γράφειν». 

14. (φ. 91β) Κατάλογος τών παρεχόμενων λόγων. 

1 Άνδρέου Κρήτης, Λόγοι, ?νόγος Γ' (λΙϊ§Π6, Ρ. Ο. ίοιιι. 97*844 εξ·)· 

? Μί§ηε Ρ. Ο. ίοιη. 97 στήλ. 861. 
3 Ένθ3 άν. οτήλ. 820. 
4 Ένθ3 άν. στήλ. 805. 
δ "Ενθ1 άν. στήλ. 2017. 
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15. (φ. 92) Του σοφωτάτου Μητροπολίτου Σηλυβρίαςκυρ Φιλόθεου λόγος 
εις τούς τρεις Ίεράρχας, ού ή αρχή «Πάλαι μέν έτέλεσαν εφ’ Έλλησι άριστα 
φιλόσοφοι». 

16. (φ. 108) Τού σοφωτάτου κυρ Μαξίμου τού ΓΙλανούδη λόγος εις την 
Θεόσωμον ταφήν τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών1 2. 

17.^(φ. 117) Γρηγορίου τού Κυπρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
λόγος εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα καί τροπαιοφόρον Γεό)ργιον 

18. (φ. 132) Τού λογιοτάτου όήτορος κυρ Θεοδούλου Θετταλού τού Μαγί- 

στρου έγκώμιον εις τον μέγαν τού Χριστού Βαπτιστήν καί πρόδρομον Ίωάν- 

νην, ού η αρχή «’Αλλ’ έμοιγε τοις σοΐς ένέβαλεν έγκωμίοις». Τέλ. «ένθα 
πάντων ευφραινόμενων ή κατοικία κτλ.». Παρά Μί^ιιβ ούχ εύρηται. 

19. (φ. 141 Ρ) Του σοφωτάτου κυρ Μαξίμου μοναχού του ΓΙλανούδη λόγος 
Ει} τούς κορυφαίους των αποστόλων Πέτρον καί Παύλον. Υπάρχει καί παρά 
τη Μί&ηο Ρ. (3. Ιοπι. 14< στήλ. 1017, άλλ’ εν τφ ήμετέρω χειρόγραφό) 

προηγούνται 30 Ιαμβικοί στίχοι, ών ή αρχή «“Αν αστέρας είχεν είδέναι πόσοι 
αν φύλλον δένδρον τις κτλ.». Έν υλφ ό λόγος καταλαμβάνει 44 φύλλα τού 
χειρογράφου. 

, 20· (Τ· 181 3) Τού άγιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Γρη- 

γορίου τού Κυπρίου λόγος εις τήν αγίαν μεγαλομάρτυρα Μαρίναν, ού 
ή αρχή. «Καί τήν εκκλησίαν άρα ης ό Χριστός κεφαλή» Τέλ. «ώς άν καί τούτο 
προσάγοιτο σοι μετά των άλλων εις ευφημίαν ά καθ' έκάσιην φαίνει ποιούσα 
καί εύποιούσα ή μάς». 

21. (φ. 198) ’Ανδρέου Κρήτης λόγος είςτήν Μεταμόρφωσιν τού Θεού κτλ. 

22. (φ. 208) Τωάννου τού Δαμασκηνού λόγος εις τήν υπερένδοξον Μετα¬ 

μόρφωσα1 τού Κυρίου ημών Ιησού Χρισιού. 

22. (φ. 219) Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς λόγος τήν Μετα- 
μόρφωσιν. 

23. άρ. 222) Λόγος διαλαμβάνων τά από τής σεβάσμιας γεννήσεως καί 
ανατροφής τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τής θεοπρεπούς τε γεν- 

νήσεως Χριστού τού Θεού ημών καί τού σωτηρίου πάθους καί τής ενδόξου 
Αναστάσεως καί όσα μέχρι τής ζωοφόρου αυτής συνέδραμον τελετής. Προ¬ 

σέτι δέ καί τής φανερώσεως τής τιμίας αυτής εσθήτος καί δπως ούτος 
ό μέγας πλούτος Χριστιανούς τεθησαύρηται συγγραφεύς παρά Συμεών Μαγί- 
στρου και Λογοθέτου τού Μεταφραστού. 

Έν δε τή φα τού φύλ. 238 υπάρχει τό εξής σχόλιον «Εντεύθεν άρχον- 

ται τά περί κοιμήσεως τής Θεοτόκου» καί έν τή ωα τού φύλ. 241 περί τής 
τιμίας Έσθήτος. 

1 Μ ί ^ιι ε, Ρ. Ο. ίοπι. 187 στήλ. 985. 

2 Μ ί § η ο, Ρ. Ο. ίοπι. 142 στήλ. 300. 
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24. (φ. 246) Ίωάννου τού Εύχαίτων έγκώμιον είς τήν πάνσεπτον κοί- 

μησιν τής πανυπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. 

25. (φ. 255) ’Ανδρέου Κρήτης λόγος εις τήν πάνσεπτον κοίμησιν τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου, ού ή αρχή «“Οσοι τό σεπτόν τού Θεού κατειληφατε». 

26. (φ. 264Ρ) Τωάννου τού Δαμασκηνού είς τήν σεβασμίαν κοίμησιν 

τής υπερενδόξου Δεσποίνης ήμΐν Θεοτόκου. 

27. (φ. 277) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου λόγος είς τήν άποτομήν τού 
τίμιου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστού Ίωάννου. Έν τή ωα 
γέγραπται «Ούτος ό λόγος ού Χρυσοστόμου πατρός άλλ’ ετέρου τίνος πλήν 
στηλίτευσις καί παρφδία φαύλων τε κακών γυναικών και έπαινος καί έγκώ¬ 

μιον έναρέτων καί αγαθών γυναικών». 

28. (φ. 281) Τού αυτού είς τήν αυτήν εορτήν λόγος β'. 

29. (φ. 284^) ’Ανδρέου Κρήτης είς τήν άποτομήν τού Προδρόμου. 

30. (φ. 296) Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως. Κατάθεσις τής τιμίας ζώνης 

τής Θεοτόκου. Ό λόγος ούτος ούχ υπάρχει παρά τή Ρ. Ο. ΜΪ£Π6. 

31. (φ. 301) Φιλοθέου Μητροπολίτου Σηλυβρίας έγκώμιον είς τον άγιον 
μεγαλομάρτυρα Άγαθόνικον, ού ή αρχή «Των πάλαι σοφών καί ρητόρων 

τής Εκκλησίας». 

32. (φ. 310) Τού αύτού λόγος είς τον όσιον πατέρα ημών Μακάριον τον 
πρότερον μέν έν Έώα, ύστερον δέ καί έν Κωνσταντινουπόλε κατά τήν μονήν 
τού Καλλίου άσκήσαντα, ού ή άρχή «Πολλών όντων καί μεγάλων των κατά 

Θεόν»1. 

33. (φ. 311 Ρ) Τού αυτού λόγος είς τήν άποτομήν τού Τίμιου ενδόξου 
προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ίωάννου1 λείπει η συνεχεία. Η αρχή 
«Φόνον άθεσμον τού κατεργασμένου τού Ήρώδου».Ή άρίθμησις εσφαλμένη! 

Είναι δι’ άλλης χειρός. 

34. (φ. 312) Τού άγιου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππα¬ 

δοκίας τού Μεγάλου έγκώμιον εις τούς αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρας. 

54. 

Χάρτ. 0}29χ0,20. αχρονολόγητου φ. 95. 

Στίχοι σελίδων 34, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος μελανός έπι 
ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. Ελλιπές κατά τήν άρχήν, το μέσον1 τό τέλος 

είναι κατεστραμμένον. 

Σνναξάριον των μηνών Δεκεμβρίου - Αύγουστον. 

Ή άρχή τού χειρογράφου άρχεται άπό τής 15 Δεκεμβρίου: ιή αύιή 
ήμερα μνήμη τού οσίου πατρός ημών Παύλου τού νέου τού έν τω όρει 

1 Ό λόγος ούτος έξεδόθη υπό τοΰ Άθ. Π. Κεραμέως έν Μαυρογορδατείω 

Βιβλιοθήκη. Παράρτημα ιζ' τόμου τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου σελ. 461 και εξής. 
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Λάτρει άγωνισαμένου καί άναπαυσαμένου έν τοίς χρόνοις τοΰ Πορφυρογέν¬ 

νητου. Ό άγιος εΰρηται εις τό Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως ΟεΙβΗανε 
σελ. 307 καί έξης. 

Τό χειρόγραφον λήγει μέχρι αρχής Αύγουστου, συμπεριλαμβανομένης 
καί τής 6 Αύγουστου. 

55. 

Χάρτ. 0,29,5χ 0,18,5. ΙΗ' αίώνος} φ. 131. 

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον εκ δέρματος 
υπερύθρου επί ξύλινων πλακών. Εύανάγνωστον. Ή έξήγησις των ψαλμών 
έγένετο υπό τοΰ Μ. "Αθανασίου. 

Ερμηνεία και εξηγηοις εις τούς ψαλμονς τού Προψητάνακτος. 

Εν τφ τελευταίφ φΰλλφ υπάρχει ή επομένη σημείωσις: «Τό δέ παρόν 
έξηγητόν ψαλτήριόν έστιν χής ίεράς μονής τοΰ μεγαλομάρτυρος άγιου Γεωρ¬ 

γίου Απανοσυφη, και οί άναγινώσκοντες κατά καιρόν καί παρά Θεοΰ ωφε¬ 

λούμενοι μέμνησθε τοΰ αμαθούς γεγραφότος, καί αμαρτωλού Μελετίου 
Καλέργη τοΰ εκ τής επαρχίας τυχόντος Τέρας: ,αψοδ* [=1774*] έλαβε τέλος, 
Μαρτίου η'» 

^ Ο υπ ααιθ. 367 κώδιξ τής έν άγίφ 5'0ρει Μονής τοΰ Κουτλουμουσίου 
περιεχιυν Ακολουθίαν τοΰ αγίου Γεωργίου, έχει έν τέλει την εξής σημείωσιν 
«αψκδ [=1724] έν μηνί Όκτωβρίου έγράφη ή παρούσα εορτή έν τή σεβά¬ 

σμιοι μονή τοΰ μέγα Γεωργίου Απανωσύφι διά χειρός έμοΰ Γεροντίου μονα¬ 

χού τοΰ Καλαμαρά1 οι άναγινώσκοντες συγγνώμην ποιήσονται διά των 
πολλών μου σφαλμάτων». 

56. 

Χάρτ. 0,30X0,22. ίΣ' αίώνος, φ. 387. 

Στίχοι σελίδων 27, σελίδες δίστηλοι, Βιβλίον ού ή αρχή έλλιπής, έχοιν 
φύλλα σεσαθρωμένα καί που έσχισμένα· ή αρχή καί τό τέλος ελλείπει. 

Παρακλητική. 

Τό σφζόμενον άρχεται μέν από τοΰ Θεοτοκίου τής η' φδής τοΰ πρώτου 
ήχου. «Τήν παστάδα τήν φωτοειδή εξής 6 τών απάντων Δεσπότης κλπ». 

Αηγει δε εις το δεύτερον εξαποστειλάριον τή τρίτη τοΰ πρώτου ήχου. 

Παραβληθέν τή έντύπφ παρακλητική παρουσιάζει διαφοράς, ιδίως δέ υπάρ¬ 

χει ελλει-ψις εις τα καθίσματα. Εν τελεί προστίθεται δι’ άλλης χειρός οί τρια¬ 

δικοί κανόνες, τα καθίσματα, οι αναβαθμοί καί ή ύπακοή. ^ 
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57. 

Χάρτ. 0,29, X 0,21. 17' αίώνος, φ. 198. 

Στίχοι σελίδων 25, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον Ιέ μελανός δέρματος επί 
ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων. "Αρχεται από ιού πλαγίου πρώτου και 

λήγει μέχρι τοΰ πλαγίου τετάρτου. 

Παρακλητική τεσσάρων ήχων. 

Εις τό Κύριε Ικέκραξα τού Σαββάτου προστίθενται και άνά τρία στι- 

νηρά τής Θεοτόκου καί κατά τους άλλους εσπερινούς εις τό Κύριε έκέκραξα 
ύπάρχουσι στιχηρά μή ΰπάρχοντα εις τό έντυπον. Έν τφ τέλει έσημειωθησαν 
ΰπά τοΰ καλλιγράφου τάεξής: «ΈπληρώΘη ή παρούσα Παρακλιτικη η τετραη- 

νος έν μηνί μαοτίου κδ'ίνδ. ζ" τφ ,ζκξ* [7027 = 1519] έτους και_εγρ«φει 
διά χειρός έμοΰ τοϋ ταπεινού- καί αμαρτωλού Αντωνίου μονάχου ~εν τφ 
νησίφ: Εΰχεσ&αι καί υπέρ εμού οί άναγινώσχοντες- διά τών πολλών μου 
σφαλμάτων σώσον Κ=[=Κύρ,ε πάντας τούς μέλλοντας άναγινώσχειν και 

λύτρωσαι πάντας ήμάς έκ τών σκανδάλων τού πονηρού- και ο Θεός ααιοσ(αι) 

πάντας ημάς τής βασιλείας έπιτυχειν γένοιτο γένοιτο' «μήΤ “θΦ" “θθ”· 

«Βίβλου προς ημών τό γλυκύ πέρας φθάσαν ψυχής έαρ τιθησιν εις 

θυμηδίαν τφ συντελεστή τών καλών χάρις αμήν». 

Ύπεράνω ταύτης υπάρχει έτέρα σημείωσις δΓέτέραςχειρός *Τ Η παρούσα 

έπαρακλητική υπάρχι τοΰ μεγάλου Νικολάου-τον ύποκημενον τή ϊερα βασι¬ 

λική καί πατριαρχική μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου· τον έν τή νησιω αντηκρι 

Σωζουπόλεως· καί μηδείς τολμήσϊ έζώσοι αυτήν εκ τής ειρημενης μονής. 

Ηνα μή καί τον μέγα Νικόλαον έγύρη κατ’αύτοΰ είσαγανάκτησι: Μ(η)τ(ρο)- 

(ά)ν(ης)φ ϊερομο(μον)αχ(ος.») 

58. 

Χάρτ. 0,28,5X0,21. Άχρονολόγητον, φ. 190. 

Στίχοι σελίδων διάφοροι, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος υπέρυ¬ 

θρου επί ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων. Γραφή παρημελημένη. 

Συναξάριον Μαρτίου - Αύγουστον. 

Έν τή κάτω φα τοΰ φύλλ. 1 έχει τήν εξής σημείωσιν. «Μιχαήλ Πρεσβυ- 

τέρου τοϋ Δούκα Σακελαρίου Φιλαδέλφειας Συναξάριον έχων έξ μήνας μόνον». 

Τά τελευταία φύλλα περιέχοντα τήν άκολουθίαν τής 31 Αίιγ. έλλείπουσιν, 

άλλα καί έκ τής ακολουθίας τής άιτοτομής τοΰ Προδρόμου έλλειπουσι φύλλα. 

Επίσης έλΐ^ίπουσι φύλλα 22-24 τοϋ μηνός Μαΐου. Έν γένει άρκετα φύλλα 
τού κωδικός έχουν έκπέσει. Κάτωθεν τού φύλλ. 4« σημειοΰται: «Μηνιαιον της 

Παναγίας τής έν νήσφ. Χάλκης». 
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59. 

Μεμβρ. 0,28χ0,21. ΙΔ' αΐώνος, φ. 237. 

Στίχοι σελίδων τής μεμβράνης 23, σελίδες δίστηλοι, γραφή καθαρά. 

Δέσιμον έκ δέρματος ύπομέλανος επί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. 

5 Απόστολος. 

Περιέχει τά καθημερινά αναγνώσματα των Αποστόλων του δλου ενιαυ¬ 

τοί) καί του μηνολογίου καί δυο εις κοιμηθέντας μετά των προκειμένων καί 
των στίχων, ενιαχού δέ και τροπαρίων καί αντιφώνων μετά σημείων μουσικών. 

Ελλιπής τήν αρχήν καί τό τέλος, άνεπ?α]ρώθη διά νεωτέρας χειρός διά χάρτι¬ 

νων φύλλων, έν αρχή μεν 31, έν τέλει δέ διά 32. Τό δέ μεμβράϊνον άρχεται 
μεν από τών λέξεων εκ τού τή Κυριακή τής Πεντηκοστής αναγνώσματος «ου 
ή σαν καθήμενοι», λήγει δέ εις τάς λέξεις έκ τού τή 1 Όκτωβρίου άναγνοό- 

σματος «πάντα ύμίν γνωριοίίσι τά ώδε.» Ή μεμβράνα κιτρινωπή καί ανώ¬ 

μαλος είναι διηρημένη εις τετράδια όκτάφυλ?αχ2 2άριθμούμενα κάτωθεν ζ'-κη'. 

60. 

Μεμβρ. ϋ,28χϋ,19,ο. ΙΑ' αΐώνος, φ. 225. 

Ή μεμβράνα κιτρινωπή, χειρ επιμελής καί επιτήδεια, τό δέ χειρόγραφον 
είναι άνευ τίτλου, οΰτινος τό σφζόμενον λήγει εις τό θεοτόκιον τής ζ' φδής 
τού τήν κθ' Δεκεμβρίου κανόνος. Στίχοι σελίδων 44, σελίδες μονόστηλοι. 

Δέσιμον έκ δέρματος μελανός επί ξύλινων πλακών. 

Μηναϊον Σεπτεμβρίου, ’Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τών δ' μηνών μετά συναξαρίων, άλλ’ άνευ 
στίχων καί μετά αναγνωσμάτων Αποστόλων καί Ευαγγελίων. Υπάρχει 
ή ακόλουθος τάξις* κατά πρώτον τίθεται τό άπολυτίκιον, κατόπιν τό κοντάκιον 
καί ό οίκος καί κατόπιν τά στιχηρά εις τό Κύριε έκέκραξα εις τον στίχον 
καθίσματα καί εις τούς αίνους, κατόπιν οί κανόνες, εις οΰς μετά τήν έκτην 
φδήν τά συναξάρια συντομώτατα καί μετ’ αυτά τό Εύαγγέλιον τού Όρθρου, 

εάν υπάρχη, κατόπιν δέ ό Απόστολος μετά τών προκειμένων καί τό Εύαγ¬ 

γέλιον τής ημέρας. Εις τό χειρόγραφον τούτο έλλείπουσι πολλά καί ά'λλα 
αντικαθίστανται ύπ’ άλλων μή υπαρχόντων εις τά έντυπα, ιδίως δέ έλλειψις 
παρατηρεϊται εις τά στιχηρά, εις τούς αίνους καί εις τούς δευτέρους κανόνας. 

Έλλείπουσιν αί δεύτεραι άκολουθίαι εις τάς β' γ' δ' θ' τού Σεπτεμ¬ 

βρίου καί εις τάς θ·' ιδ' ιθ' κβ' κη' κθ' λα' Όκτωβρίου, εις τάς δ' ζ' ια' 

ιβ' ιθ' κ' κς' κη' Νοεμβρίου καί εις τάς ιγ' καί κζ' Δεκεμβρίου. Αί δέ 
πρώται έλλείπουσιν εις τάς κβ' Νοεμβρίου, εις τάς θ' καί ι' Δεκεμβρίου. 

Έλλείπουσιν οί δεύτεροι κανόνες εις τάς α' η' Σεπτεμβρίου, εις τήν α' 
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Όκτωβρίου, εις τάς ζ' η' καί ιε' Δεκεμβρίου. Οί δέ πρώτοι κανόνες έλλεί- 

πουσιν εις τάς ς' κε' Σεπτεμβρίου καί τής ιζ' Δεκεμβρίου. Εις τάς ς' Σεπτεμ¬ 

βρίου προστίθενται αναγνώσματα προφητειών. Εις τάς ζ' ελλείπει ή ακο¬ 

λουθία τού αυτού, εις τάς ιβ' τού αυτού ό κανών εστι διάφορος εις ήχον 
πλ. δ' προς τό ασωμεν τφ Κυρίφ άρχόμενος «ΔΤ εύσεβείας», εις τας ιγ του 

αυτού ό προεόρτιος κανών καί ό τής αγίας έλλείπουσιν.^ , β / 

Εις τάς κβ' τού αυτού αντί τής κατά τό έντυπον ακολουθίας του άγιου 
Φωκά υπάρχει ή ακολουθία τού προφήτου Τωνα. Εις τάς κς' του αυτου 
ο κανών τής Θεοτόκου καί ό δεύτερος τού αγίου ελλείπει. Εις τας ς Οκτω¬ 

βρίου 6 κανών είναι διάφορος εις ήχον δ' προς τό ^Αρματηλάτην Φαραώ 
άρχόμενος. «Δεύτε τήν αφειδή» ποίημα Ιωσήφ. Είς τάς ια' του αυτου αντί 
τής είς τά έντυπα ακολουθίας υπάρχει τής αγίας Ζηναίδος, περιέχουσα κάθι¬ 

σμά ήχος πλ. δ' «τακ προσευχαϊς», στιχηρά ήχος δ' δύο "Αφθορον και εμφι- 

λοσοφώτατον καί έ'ιερος ήχος β' έλέφ καί κανόνα έχοντα ακροστιχίδα 
«Ή Ζηνωίς ζή καί θανούσα σαρκίο,)» είς ήχον πλ. β' προς τό ίϊς έν ηπειρφ 
πεζεύσας ό Ισραήλ, άρχόμενος «Ή τών άφθίτων χαρίτων». Είς τάς ιγ' τού 
αυτού ό κανοόν έστι διάφορος έχων ακροστιχίδα Είς Κάπρον και Παπυλον εις 
ήχον α' τό προς τό «Σου ή τροπαιούχος δεξιά» άρχόμενος «Καρπού και 
Παπύλου τών στερρών». Είς τάς κς' ιού αυτού ελλείπει ό κανών τοτ> σεισμού 
καί τά άναγνώσματα τών προφητών. Είς τήν α' Νοεμβρίου αντί των εις τα 

έντυπα δυο κανόνων υπάρχει καί έτερος είς ήχον δ' προς το θαλασσής το 
έρυθραΐον άρχόμενος «Χριστός ό χορηγός τής κιίσεως». Είς τάς γ' του αυτου 
άντί τών είς τά έντυπα κανόνων υπάρχει έτερος είς ήχον δ' προς το Ανοίξω 

τό στόμα μου, άρχόμενος «Ίον ήλιον έχοντες». ^ 
Είς τάς δ' τού αυτού ό τών ιερομαρτύρων κανών είναι διάφορος εις 

ήχον β' άρχόμενος «Νικητικά σήμερον». Είς τάς ε' τού αυτού αντί τής εις 

τό ένϊυπον ακολουθίας υπάρχει ακολουθία τού όσιου πατρός ημών Θεόδω¬ 

ρου τοΰ όμολογητοϋ επισκόπου Άγκυρας, έν ΐ] κανών είς ήχον δ προς το 
Δεύτε λαοί, άρχόμενος «Θείφ τρωθείς ερωτι τφ τής αγάπης Χρίστου». Εις 
τάς ιγ' τού αυτού ό κανών τής Θεοτόκου έλλείπει. Εις τάς κ' του αυτου ελλεί¬ 

πει η ακολουθία τού αγίου Πρόκλου, ό δέ κανών τού αγίου Γρηγορίου είναι 
διάφορος είς ήχον α' προς τό Ουρανίων ταγμάτων, άρχόμενος «Τάς ουρανίας 
σκηνώσεις», είς τάς κα' τοΰ αυτού ό κανών διάφορος, οΰ ή άκροστιχίς κατα 
στοιχεία είς ήχον δ' άρχόμενος «“Αγίων είς "Αγια», είς τάς κγ' άκολουθια 
τού αγίου Γρηγορίου επισκόπου ’Ακραγαντίνων μετατίθεται εις τας κδ του 

αυτού. Αί δέεις τάς κδ' τού αυτού άκολουθίαι τών άγιων Κλήμεντος και 
Πέτρου μετατίθεται είς τάς κς', οπού είναι καί ή τής αγίας Αικατερίνης ακο¬ 

λουθία, έλλειπούσης τής άκολουθίας τού άγίου Μερκούριού. Ό του άγιου 
Κλήμεντος κανών ελλείπει, ό δέ τού άγίου Πέτρου είναι διάφορος εις ήχον 

πλ δ' προ τό Ύγράν διοδεύσας άρχόμενος «Τφ Πέτρφ τφ θείφ μαθητευ- 
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ΰείς*. Εις τάς ε Δεκεμβρίου ελλείπουσι τά αναγνώσματα των προφητών 

Εις τας ς του αυτοΰ αντί των εις τα έντυπα τριών κανόνων υπάρχει έτερος 

έχων ακροστιχίδα «Ποιμένι κρότον Νικολάω προσάγω* εις ήχον πλ. β' προς 

το Κύμα της -θαλάσσης, άρχόμενος «Πάτερ ΙΙαντοκράτωρ■>. Εις τάς θ' του 

αυτοΰ ό κανών τών θεοπατόρων καί ό δεύτερος τής άγιας ’Άννης έλλείπου- 

σιν. Εις τάς ιγ' τοΰ αυτοΰ ύ κανών τών αγίων διάφορος εις ήχον ν' προς 

τό Λσωμεν τώ Κυρίω άρχόμενος «νΛσωμεν τώ Κυρίω τώ φαιδρΰναντι». 

Εϊς τάς ιη' τοΰ αίιτοΰ ό κανών διάφορος εις ήχον β' πρός’τό Δεΰτε λαοί 

άρχόμενος «Τά νοητά σήμερον άνθη δρεψώμεθα». Μετά τάς .θ' τοΰ αυτοΰ 

τίθενται ακολουθίαι εϊς τάς δυο προ τής Χρισιοΰ Γεννήσεως Κυριακάς, Ιξ 

ων μέν τη πρώτη ελλείπει ό πρώτος κανών, έν δέ τή δεύτερα ό δεύτερος. 

Οι από της κ μέχρι τής κδ' τοΰ αυτοΰ κανόνες τών προεορτιών δεν 

φυλάττουοιν εϊς τό χειρόγραφον την τάξιν τοΰ έντυπου. Ή ακολουθία τών 

οόρών τών Χριστουγέννων ελλείπει, άλλ’ υπάρχουν στιχηρά ιδιόμελα φαλλό- 

μένα τή παραμονή τών Χριστουγέννων, άπνά εϊσι τά τών Ωρών. 

Ο τη μετά την Χρισιοΰ γέννησιν Κυριακή πρώτος κανών ελλείπει· 

παρομοίως καί ύ δεύτερος εις τάς κθ' τοΰ αυτοΰ κανών, ό δέ πρώτος είναι 

ανευ τέλους, τοΰ σωζομένου λήγοντος εϊς τό θεοτοκίον τής εβδομάδας φδής. 

Ένυπάρχουσι και τά τή Κυριακή προ τής ΰψώσεως τοΰ τίμιου Σταυροί καί 

τή Κυριακή μετά την Ύψωσιν Άποστολο - ευαγγέλια. Ή δέ ακολουθία τή 

μετά τής ια' Όκτωβρίυυ Κυριακή τών αγίων Πατέρων ελλείπει. Τά στιχηρά 

δεν πάρεβλή9ησαν προς τά εϊς τά έντυπα ώς άναμίξ γεγραμμένα, έκ τούτων 

δε τά σημειοΰμενα ώς ιδιόμελα καί φέροντα μουσικά σημεία είναι πλεϊστα. 

Τά Συναξάρια είναι σύντομα καί ώς επί τό πλεΐστον διαφέρουν τών εντύ¬ 

πων, έλλείποντος’έν τφ μέσω ενός φύλλου. ΤΙ άρχή τής εις τάς β' Νοεμβρίου 

ακολουθίας μέχρι της ς' ωδής τοΰ κανόνος αυτής δεν υπάρχει. Έγένετο δέ 

καί αναπλήρωσες άλλων ελλείψεων διά χειρός τοΰ XII αΐώνος επί οκτώ 

φύλλων μεμβραΐνων παλίμψηστων, εϊς ά τών αρχαίων γραμμάτων άμνδρό- 

τατα μόνον ίχνη διακρίνονται, δεικνύοντα αυτά κεφαλαία VII αΐώνος. Τούτων 

δέ τό έν μέν περιέχει μέρη τής εϊς τάς κι/ Όκτωβρίυυ ακολουθίας, τά δέ 

λοιπά περιέχουσιν ακολουθίας από τής β' μέχρι τής ;' Νοεμβρίου. Έκ δέ 

των αρχαίων καί έν μέρει άναγινώοκεται «ήμάς γάρ εστί» καί* εις έτερον 

ό Αποστολος Τιμόθεος. Εν γενει τό βιβλίον είναι άξιόλογον. 

61. 

Χαρτ. 0,28χΟ,20. Ι'Ζ' αΐώνος, φ. 139. 

Σελίδες δίστηλοι. Έν τισιν έπεσκευάοθη. Είναι πεπαλαιωμένον καί 

σητόβρωτον. Δέοτμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων. 

Γραφή ατημέλητος λίαν. 
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Μηναϊον Σεπτεμβρίου καί 5Οκτωβρίου. 

Περιέχει τάς ακολουθίας από τής πρώτης τοΰ Σεπτεμβρίου μέχρι τής 

τελευταίας τοΰ Όκιωβρίου. Παραβληθέν τοις έντΰποις εύρέθη έχον τας ακο¬ 

λούθους διαφοράς. 

Εις τάς ιδ', κβ', κηκθ' Όκτωβρίου καί δεΰτεραι ακολουθίαι έλλείπου- 

σιν. Ελλείπουσι προσέτι οί δεύιεροι κανόνες εϊς τας γ , δ , θ , και κε τοΰ 

Σεπτεμβρίου καί είς τάς θ', ια', ιζ', ιθ' καί λ Οκτωβρίου. Ελλείπει προσέτι 

ό πρώτος κανών εις τάς ς' τοΰ Σεπτεμβρίου. Προσέτι εις τάς ιγ Σεπτεμ¬ 

βρίου ελλείπουσι τά αναγνώσματα τών προφητειών καί ο κανών τοΰ άγιου 

έκ τής κς'. α' Τοΰ Σεπτεμβρίου ό κανών τής Θεοκόκου καί ό δεύτερος τοΰ 

αγίου έλλείπουσιν. Εϊς τάς κς' Όκτωβρίου ελλείπει ο δεύτερος κανών τοΰ 

αγίου. Είς τάς ιζ' Σεπτεμβρίου προσετέθη καί ή ακολουθία τοΰ αγίου Απο¬ 

στόλου Συμεών έ'χουσα κανόνα καί ήχον δ' προς τό « ^σομαί σοι Χριστέ 

6 Θεός» άρχόμενον «Συμεών ϊερώτατε» ό δέ τοΰ αγίου είρημένου κανών 

ελλείπει. 

Εϊς τάς ακολούθους ημέρας αντί τών εις τά έντυπα κανόνων ύπάρχου- 

σιν οί ενταύθα σημειοΰμενοι. 
Σεπτεμβρίου ζ' ό πρώτος κανών εϊς ήχον δ' προς τό «Ανοίξω τό στόμα 

μου» άρχεται «Γεννήσεως σήμερον». 

Σεπτεμβρ. ιβ'εΐς ήχον πλάγ. δ' προς τό «’^σωμεν τφ Χριστφ» άρχεται 

«Δίπλοκοι εΰσεβείας». 

Σεπτεμβ. ιγ' ό τών προεορτιών κανών άρχεται «"^σομαί σοι Κύριε 

δ Θεός μου». 

Σεπτεμ. ιζ' είς ήχον β' προς τό «Έν βυθφ κατέστρωσας» άρχεται «Τών 

ευφήμων λόγων τοις τερπνοις». 

Σεπτεμ. είς ιθ' είς ήχον δ' προς τό «Θαλάσσης ερυθραΐον πέλαγος», 

άρχεται «ως άλ?νης φωτοφανούς άνέστηλας έκάς σήμερον». 

Σεπτεμ. κβ' ό κανών τοΰ αγίου Φωκά άρχεται «Φωτός σε της θεϊκής 

κατηύγασε». 

Σεπτεμ.κζ'είς ήχον β'πρός τό «Έν βυθφ κατέστρωσας» άρχεται «Καθα- 

ρισθείς τοΰ πνεύματος σοφέ». 

Όκτωβρίου Γ είς ήχον δ' προς τό «Θαλάσσης τό έρυθραίον πέλαγος» 

άρχεται «Τφ πόθω τοΰ Χρίστου φλέγόμενος» ποίημα Θεοφάνους. 

Όκτωβρ. ιγ' είς ήχον α' προς τό «Θεόν ή τροπαιοΰχος δεξιά» άρχεται 

«Κάρπου καί Παπύλου τών στερρών». 

Όκτωβρ. κε' είς ήχον πλ. δ' προς τό «Ώς έν ήπείρφ» άρχεται «Την τής 

-ψυχής μου ρυτίδα». 

* Όκτωβρ. κζ' είς ήχον δ' προς τό «Ανοίξω τό στόμα μου» άρχεται «Την 

θείαν ευπρέπειαν». 

Επετηριε Εταιρείας: Βυζαντ. Σπουαων, έτος ΙΑ . 11 
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Εις ιάς ιβ Οκτωβρίου σημειοΰνιαι καί ό άγιος Κοσμάς και ποιητής 
επίσκοπος Μαϊουμα ά'νευ δμως ακολουθίας. 

62. 
Χαρτ. 0,27χ 18,5. ΙΔ' αίώνος, φ. 249. 

Στίχοι σελίδος 36, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ ξύλινων πλακών, ών ή 

μέν έχει ύφασμα λευκόν ή δέ γυμνή. Γραφή καθαρά, άλλ5 Ανορθόγραφος. 

Βίοι, μαρτύρια και λόγοι Πατέρων. 

1. (φ. 1) Διήγησις περί τοϋ γιγνομένου μεγάλου θαύματος παρά τοϋ 
του αρχιστρατήγου Μιχαήλ έν ταΐς Χώναις. 

2. (φ. 5) Του έν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου επισκόπου Κρήτης του 

Ιεροσολυμίτου λόγος εις τό γενέσιον τής ύπεραγίας Θεοτόκου. 

«Αρχή μέν ήμΐν εορτών ή παρούσα...» 

_ ,3· (φ· 10^> Τοΰ πατρός ημών Άνδρέου επισκόπου Κρήτης 
του Ιεροσολυμίτου λόγος εις τήν υψωσιν του Τιμίου καί ζωοποιού σταυροί*. 

Αρχή «Σταυροί πανήγυριν άγομεν καί τό της εκκλησίας άπαν». 

4. (φ. 17Ρ) Μαρτυρίαν του αγίου καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. 

Αρχή «Είχε μεν τα Ρωμαίων σκήπτρα«. 

ο. (ψ. 22 Ρ) Του εν αγίοις πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως λόγος εις τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον, ότε προσηνέχθη έν τφ 
ναω υπό τών αυτής γονέων τριετίζουσα. 

Αρχή « Ιδού πάλιν ετέρα πανήγυρις». 

Τέλ. « Η τήν τών όλων προσδοκίαν καί ελπίδα καί σωτηρίαν υπέρ νουν 
καί λόγον τε». 

6. (φ. 25Ρ) Πράξις τού εν αγίοις πατρός ήμών Νικολάου αρχιεπισκό¬ 

που Μύρων τής Λυκίας όπως έρυσατο τούς τρεις άνδρας εκ τού θανάτου. 

Αρχή « Εν τοϊς καιροΐς Κωνσταντίνου του βασιλέως... » 

, Ύζ}' «Διαδιδόντες πτωχοϊς άφ" ών είχεν εξ ιδίων χρημάτων επί πολύν 
ουν χρονον έποίουν τούτο... Αμήν». 

, ,7, (Φυλ·28Ρ) Τού έν αγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου τού Θεολόγου 
εις την αγίαν Γέννησιν τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού. 

Αρχή «Χριστός γεννάται δοξάσατε Χριστός έξ ουρανών». 

. ,8· / Τ· δ4β) Άμφιλοχίου Ίκονίου είς τον βίον καί εϊς τά θαύματα 

του εν άγίοις πατρός ήμών αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Βασι¬ 
λείου τού μεγάλου. 

"Αρχή «"Αγαπητοί ούκ ήν άπεικός». 

Τελ. ^«Ταυτα άκοΰσας ό βασιλεύς προσόδους πολλάς έδωρήσατο εις δια¬ 

τροφήν αυτών σέβας πατρικόν άπονέμειν τφ Ιεράρχη τού Χριστού». 
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9. (φ. 41 Ρ) Τού εν άγίοις πατρός ήμών Τωάννου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως τού Χρυσοστόμου λόγος ε!ς τά άγια Φώτα. 

3Αρχή «Πηγή ιών ευαγγελικών γλυκασμάτων άνανεωγμενους εχει τους 

(φ 44Ρ) Τού έν άγίοις πατρός ήμών Τωάννου αρχιεπίσκοπου 

Κωνσταντινουπόλεως Χρυσοστόμου λόγος εϊς τήν Ύπαπαντήν τοϋ Κυρίου 

ηιιών Χριστού καί είς τήν Θεοτόκον καί εις τον δίκαιον Συμεών. ^ 

Άοχή «Ού μόνον σάρκα φορεΐ 6 Κύριος ήμών Τησούς^Χριστος». ^ 

1Γ (φ. 47Ρ) Τού έν άγίοις πατρός ήμών Τωάννου του Χρυσοστόμου 

λόγος είς τον Ευαγγελισμόν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. ^ 

12. (φ. 49 Ρ) Μαρτύριον τού αγίου καί ενδόξου μεγάλομαρτυρος 1 εωργιου. 

"Αρχή «Άρτι τού τής Είδωλομανίας νέφους». 

13 (φ 5713) Τού έν άγίοις πατρός ήμών Τωάννου αρχιεπίσκοπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς τήν αγίαν Μεταμόρφωσιν 

τού Κυρίου ήμών "Ιησού Χριστού. ^ ^ 

Άοχή «’Ήκουες άρτίως τού δεσπότου Χριστού λεγοντος».^ 

14 (φ 60β) Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Γερμανού αρχιεπίσκοπου 

Κωνσταντινουπόλεως έγκώμιον είς τήν Αγίαν καί σεβασμίαν ποίμησιν της 

υπερενδόξου δεποίνης ήμών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας. 

Αρχή «Ό χρεωστών πάντοτε τον ίδιον ευεργέτην». ^ ν _ , 

Τέλ. «Άχώριστον δε τής άνθρώπων συναναστροφής είρεθήναι το πνεύμα 

σου άοράτω ένεργεία τοϋ υπό σοϋ γεννηθέντος Χριστού τοϋ Θεού ημών... 

αμΤ| 15. (φ. 66) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εϊς τον Τελώνην και 

Φαρισαίον. ,. α 
"Αρχ. «"Άνθρωποι δύο άνέβησαν είς το ιερόν προσευξασθαι.. » 

16. (φ. 68β) Τωάννου τού Χρυσοστόμου λόγος είς τον άσωτον υιόν 

Άον. «Άεί μέν τήν τοΰ Θεού φιλανθρωπίαν». ν , 

17 (φ. 73Ρ) Τωάννου τού Χρυσοστόμου ομιλία εις την δευτεραν 

παρουσίαν «Μετά τήν άνάλη-ψιν τού Κυρίου». ν „ 

18. (φ. 7δΡ) Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις το πως ο Α5αμ 

νήν ψυχήν ελαβεν, 8τε επλάσθη καϊ είς τό πάθος τοϋ Σωτήρος ερμηνεία κα1 

περί τής άνοιγείσης πλευράς. 

Άου. «Καλοί τής υπομονής οί πόνοι καί κάλλιστοι». 

19 (φ 80^) Νεκταρίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως διηγησις 

δι· ήν αιτίαν ιό πρώτον σάββατον τών άγιων νηστειών Ιορτάζομεν την 

μνήμην τοϋ άγιου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοϋ Τήρωνος και περί νηστεία, 

καί ελεημοσύνης. , _ < , * 
20, (φ. 87Ρ) Διήγησις διαλαμβάνουσα περί των άγιων και σεπτοιν 

εικόνων, όπως καί δι’ήν αιτίαν παρέλαβε τήν ΌρΟοδοξίαν έτησίως τελειν 
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τή πρώτη Κυριακή των αγίων νηστειών ή άγια του Θεοΰ καθολική μεγάλη 

Εκκλησία. 

21. (φ. 94) 9Από του παλαιού του νόμου, ήν είχον εν τοΐς Έβραίοις* 

λόγος άναγινωσκόμενος μεταφερόμενος (;) εις την νέαν Διαθήκην παρά των 

αγίων Αποστόλων εις την αγίαν και μεγά?.ην Τεσσαρακοστήν. 

Άρχ. «Έν τω νόμω προσέταξεν ό Θεό:». 

22. (φ. 95) Τωάννου του Χρυσοστόμου λόγος εις την προσκΰνησιν του 

Κυρίου και ζωοποιού σταυροΰ. 

Άρχ. «ΤΗκεν ήμϊν ή ενιαύσιος ήμερα». 

23. (φ. 100) Τωάννου του Χρυσοστόμου λόγος περί νηστείας καί 

ελεημοσύνης. 

Άρχ. «Σήμερον αγαπητοί τω ιατρώ προσκυνήσιομεν». 

24. (φ. 102α) Διήγησις άρίστη έκ παλαιών ιστοριών συλλεγεϊσα δι’ήν 

αιτίαν εΐθ)θεν εορτάζειν ή του Θεοΰ αγία καθολική καί άποστολική Εκκλη¬ 

σία τήν εορτήν τής Ακαθίστου. 

25. (φ. 108 Ρ) Τωάννου του Χρυσοστόμου λόγος εις τον δίκαιον τετραή¬ 

μερον Λάζαρον. 

Άρχ. «Σήμερον έκ νεκρών εγειρόμενος Λάζαρος». 

26. (φ. 111 Ρ) Τωάννου του Χρυσοστόμου λόγος εις τά Βαΐα. 

Άρχ. «Χθες ημείς μετά του Δεσπότου Λάζαρος έστιάσατο». 

27. (φ. 114Ρ) Τωάννου του Δαμασκηνού εις τήν ξηρανθεϊσαν συκήν. 

Άρχ. «Κινεί με προς τό λέγειν ό ένυπόστατος του Θεοΰ καί πατρός λόγος». 

28. (φ. 119) Τωάννου του Χρυσοστόμου λόγος εις τό «Συνήγαγον 

συνέδριου». 

Άρχ. «Οι μέν άθληταί καθ’ εκάστην ημέραν». 

29. (φ. 124Ρ) Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ομιλία εις τό «Πάτερ εί 

δυνατόν παρελθέτω τό ποτήριον τοΰτο άπ5 έμοΰ». 

30. (φ. 129) Έπιφανίου επισκόπου Κΰπρου εις τήν θεώνυμον ταφήν 

τοΰ Κυρίου, εις τον Τωσήφ τον από Άριμαθαίας καί Νικόδημον κλπ». 

Άρχ. «Τί τοΰτο σήμερον σιγή πολλή έν τή γή». 

31. (φ. 138 Ρ) Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου λόγος εις τό άγιον Πάσχα. 

3Αρχ. «Άναστάσεως ημέρα καί αρχή δεξιά». 

32. (φ. 140) Χρυσοστόμου εις τήν Νέαν Κυριακήν. 

33. (φ. 144) Τωάννου έπισκόπου Θεσσαλονίκης λόγος περί τοΰ αγίου 

Νικηφόρου ποσάκις καί ποιαι τω τάφφ επεδήμησαν. 

Άρχ. «Καθώς έκ χώρας διεσαφήσαμεν τή φιλοχρίστφ υμών ακοή»-. 

Τέλ. «*Όπερ έστί πάσης λογικής κτίσεοος έσχε τήν μακαριότητα τή αγάπη 

βέβαιου μενον». 

34. {φ. 153) Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος έκ τής ερμηνείας τοΰ 

κατά Τωάννην Ευαγγελίου εις τον παράλυτον. 
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35 (Φ 155) Ίακχννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τήν 2«μ«οεά.δα 
36 ;; 160ή Αθανασίου Αλεξάνδρειάς εϊς τόν εκ γενετής τυφ,ον. 

Άρχ. «ΓΙολυσπούδασιον ττάσ,ν άνθρώποτς». . 

,- 1Β8» Ίωάννου τον Χρυσοστόμου λογάς ετς την Ανα,ηψο. 

3,;· £ 'Ιο,οίννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τήν· Πεντηκοστήν. 

• V ω ΙΤΟβΓΙωάννο,, τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τους άγιους Παντας. 

Ιο. ίίό Χριστόφορου Άρχ—ου Άλεξανδρείας -ρα,εσ,ς 

^^Αρΐωάντες μέν άγαπητοί τοΰ; χ<«« -τρόν όρχ,ερεΐ; καί άρχτ- 

Ι6“ Άρ1Γ“κΪ«ίοί1Τρο^ ΙΞτοΰΐσιλέο,ς ήν δ,ωγμός μεγας τ,Τ,ν 

Χ?,Ο4ΜΪ'ΐ850) Έφραίμ λόγος * τόν πόγχαλον Ιωσήφ. 

43^ φ'. ?9?Ρ)Τίος καί κολιτβία τοΰ όσιου πατρός η,»». 1^'θυ του 

Καλυβίτου στοργή καί δεσμό φΰσεως, 

τΓΤίδΤδ^όντες τοίς'δεομόνοτ; ίν’ εχοτ καί τό δένδρον ακολουΟον 

τώ καοπφ.. αμήν». 

' “ 135 Κ’ -* ί·"' ·««” - 
* 

ως δ λόγος γενόμένος... αμήν»’ρνΡλΡΙώθη συν Θεώ τό παρόν 
Γη 248 Ρ ένει τήν έξης σημειωσιν: « Βτελειωϋη συν ν ^ = ν 

«Λ*·* 

* ΐΐΐ ζεζΆ* 
ι Βλ, Αη8.16013· Βοΐΐίΐηάί&ηα ίοω. XX, ο. 6ο. 
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7312 έχομεν εως τώρα φεβ. γ' 

6848 δπου έγράφη τό παρόν 

0464 6848 

5508 

Έγράφη 1340 

464 

352 από άλώσεως τής Πόλεως εως τώρα αωδ' φεβρ. γ' προ τής άλώσεως 

113 τής Κων/πόλεως. 

46. (φ. 224) Ίωάννου του Χρυσοστόμου εις παραβολήν των εργατών. 

Αρχή «Όρφ τή ποίμνη των ευσεβών μεμιγμένα πρόβατα ξένα». 

47. (φ. 22913) Ίοοάννου τοΰ Χρυσοστ. λόγος εις τον πλούσιον Λάζαρον. 

Αρχή «Μέγιστόν έστι διδασκαλεΐον τό τής εκκλησίας στάδιον». 

48. (φ. 231 Ρ) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τό άγιον Πάσχα. 

Αρχή «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». 

49. (φ. 234Ρ) Αναστασίου Σιναΐτου ερμηνεία εις τον ζ" ψαλμόν. 

Αρχή «Πρέπουσα τή τών νηστειών =Αρχή». 

50. (φ. 243) Ίωάννου Χρυσοστόμου λόγος εις τό ρητόν τοΰ Ευαγγε¬ 

λίου «Έφ’ οσον έποιήσατε ενί τούτων». 

Αρχή «Οί Λειμώνες εχουσιν κτλ.». 

51. (φ. 247) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος ψυχωφελής και περί 

τών θείων μυ στη ρ ίων. 

Αρχή «Ούκ αρκεί τό απλώς και ως έτυχεν άκοΰειν ημάς». 

52. (φ. 249Ρ) Ένταΰθα είναι ή σημείωσις «Έτελειώθη συν Θεφ τό 

παρόν βιβλιον κλπ.». Ίδε ανωτέρω. Επίσης εις τό αυτό τελευταΐον φΰλλον 

σημειοΰται ή εξής ευχή: ψιλάγαθε παρθένε Θεοτόκε | ή μεσίτρια τών 

έπταισμενων πάντων και αμαρτωλών εγγυητής και σκέπη, καί προστασίαν 

τών θλιβομένων. Σύ οΰν πάναγνε πανύμνητε παρθένε, ή τον θεολόγον 

τεκοΰσα κατά σάρκα *)* σκέπε φρουρεί φΰλαττε τον άνακτα παρθένε | τον 

θεοστεπτον Παλαιολογον δοΰκα ·}* καί Κομνηνόν τε Ανδρόνικον τον πάνυ Ί" 

καί ’Άννην συν τοΐς αυτών τε κλάδοις *)* Πορφυρογενεΐ στελέχει φυλασσο- 

μένοις φ τον δέ γε θύτην καί τών ημών ποιμένα καί Κωνσταντινουπόλεως 

Ίωάννην τε σκέπε *{- δώρησαι αΰτοΐς καί χρόνους απέραντους -}- άειζωΐα τε 

καί ηρεμώ τφ βίφ φ δτι ευλογητός εί εις τους αιώνας αμήν Καί ετερον: 

«"Ετοιμός είμι καί πάλιν βοάν λέγειν ^ φΰσασθαι πάντες οί γέμοντες σφαλ¬ 

μάτων I εγγύς γάρ εστίν ή κρίσις τοΰ Κυρίου Ί καινόν κόπια πάσ’ άνθρω- 

πεία φΰσις *|- οτι 6 Θεός κριτής δίκαιος εν ελεεί, καί διά τοΰτο δει' ημάς 

τοΰ προσεχειν *{* φεΰγομεν τοίνυν τών σαρκικών σφαλμάτων ■}■ τήν βορ- 

βυρίδα πλεονεκτημάτων + άκοΰσωμεν δέ καί τής ευλογημένης φωνής λεγοΰ- 

σης *|* έλθετε πάντες οί έμοί δουλευοντες τ έν δέ πάντες τοΐς πτωχοΤς ρε καί 
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ϊένο.ς τ άιινα ίποθεΐτε + κάμε σΰν αΰτοΐς τάζαι Θεέ ιών δλων». Έν άρχή 

Ιννέα φύλλα καί έν τέλει εξ άγραφα Ιτέθησαν ΰπό τοΰ οταχωνοΰ. 

Χάρτ. 0,28x0,19. ΙΖ' αίώνος, φ· 225. 

Στίχοι οελίδος 34, σελίδες δίστηλο,. Βιβλιον Ιρρυπωμένον καί έν μερεε 

σητόβρωτον, «λλ’ ή γΘοεΦη ωραία καί ή χειρ έπιμελης. Δεσ,μον δέρμα με , 

επί ξύλινων πλακών. 

Πεντηκοστάριον. 

Πεντηκοστάρ,ον σΰν Θεφ άρχόμενον &κο τής *αί μεγάλης Κυρια¬ 

κής τού Πάσχα και καταλήγον μέχρι χής Κυριακής των άγιων αντωι. 

Ή ακολουθία τής Ζωοδόχου Πηγής δέν υπάρχει. Απο της 

Θο,μά μέχρι τών άγιων Πάντων ίπάρχουσ, και τριφδια εν τοις απόδειπνό ς_ 

Είς ” τέλος τίθεται Ικ νέου δ κανών τής μεγάλης Κυριακής, αλλα 

σώζεται μέχρι τής έκτης φδής, μεθ’ ή» ™ συναξάριον αϋτης ατελες, του σωζο- 

,ιένου λήγοντας είς τάς λέξεις «καί διά τοΰ εμφιση..... ^ 

Έπ/Φύλλου χάρτου προσθέτου έν τέλει έσημειωσατο ο δεσας το βιβλιον 

,Τώ συσταχοτί εΰ εσθαι ώσπερ καί τό γράψαντι είς δσα και αυτός κοικο- 

2^4 «*4 εΰριεν 

ΕλάχιστοΓκάντωΓτώΓίναχών Γερμανός Ιερομόναχος καί προηγούμενο; 

τής αυτής μονής... ψαντί. 

Έν αρχή τρία καί §ν τέλει δύο άγραφα φύλλα. 

Χάρχ. 0,26X016,5, φ. 343. 

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλο,. Δέσιμον δέρμα μέλαν 

επί ξύλινων πλακών. 

Κώδιζ ανάμικτος. 

Ό Κώδιξ οΰτος γενήσεται, καιροΰ Ιπιτρέποντος, άντικείμενον Ιδιαιτέρας 

μελέτης Έπί τοΰ άγραφου χάρτου τής πρώτης σελιδος εχει την έξης σημ 

Έν φ 328 σημειοΰται ή έξής σημειωσις' « Η βίβλος αυτή υκαρχε 

τοΰ παπά κυρ Κωνσταντίνου τοΰ σοφωτάτου καί οικουμενικού ΓΙατριαρχου». 

Ί° 1π°ερί Αποφθέγματα καί <5λφάβητον. Νουθεσίας Ιγνατίου καίΒαβ«- 

ρίου. Παρεκβολάς έκ τοΰ χρονογράφου μονάχου Γεωργίου, ρηγοριου 
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Θεολόγου διάφορα αποσπάσματα περί διαφόρων υποθέσεων, λόγον περί 

άζυμων και περί έκπορευσεως του αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός διαφόρων 

Πάτερων. Ερωτήματα και αποκρίσεις του τιμιωτάτου χαρτοφΰλακος Πέτρου 

καί διακόνου τής Μ. Εκκλησίας έν ετει / ς-χ (= 6.600) = 1092. 

Φυλ. 90. Ευστρατίου Νίκαιας Μητροπολίτου του φιλοσόφου περί του 

αγίου Πνεύματος καί άλλων υποθέσεων. 

Διονυσίου τοϋ Αρεοπαγίτου περί Ιεραρχίας. 

Μαξίμου τοϋ σοφού ποικίλα πολλαχοϋ τής βίβλου. Ιστορίας εκ τής 

Παλαιάς Διαθήκης του Τζέτζη* (ολόκληροι σελίδες στίχων). Ποίημα εις τον 

βασιλέα Ιουστινιανόν υπό Αγαπητού διακόνου. 

Φωλιού Κ/πολεως περί τοϋ αγίου Πνεύματος μυσταγο)γία. 

Διονυσίου τοϋ 'Αλικαρνασσέως λόγοι. 

Πιττακιον επι Ισαάκ τοϋ Κομνηνοϋ. 

Νικήτα Χωνιάτου εις τον Καματηρόν κυρ Βασίλειον μέλλοντα άπελθεΐν 

εις Αρμενίαν επί τή αποκρίσει τοϋ λαβεϊν την θυγατέρα τοϋ βασιλέως Θεο¬ 

δώρου Λασκάρεως. 

Τοϋ Ψελλοΰ εγκώμιον είς την ψύλλαν. 

Στίχοι προς Ισαάκ τον Κομνηνόν. 

Ιωαννου τοϋ Χρυσοστόμου Υπομνήματα εις τους Ψαλμοϋς. 

Αθανασίου τοϋ Μεγάλου περί Μαρκελλίνου. 

Ηρακλείου προς τον υιόν Ήρακλωνάν. 

Ιωαννου του Δαμασκηνοϋ εκδοσις ακριβής τής ορθοδόξου πίστειος. 

Πλουτάρχου Παράλληλοι βίοι. 

"Αρχιεπισκόπου Γρηγεντίου πέντε διαλέξεις προς τον Εβραίον Έρβάν. 

Ιωαννου τής Κλιμακος και άλλων πολλών πατέρων καί συγγραφέων 

διάφορα τεμάχια περί διαφόρων υποθέσεων. 

Φυλ. 284. Ξενοφώντος τοϋ Τήτορος περί τοϋ Κΰρου. Ό κώδιξ οΰτος 
ώνομάσθη ϋφ5 ημών λαβύρινθος. 

65. 

Μεμβρ. 0,27X 0,22, φ. 179. 

Ανευ αρχής καί τέλους καί έν τω μεταξύ έξέπεσαν φύλλα τινά. 

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι. 

Γριφδιον καί Πεντηκοστάριον. 

Το σφξομενον αρχεται απο τής ακολουθίας τής Μ. Πέμπτης καί λήγει 

τήν Κυριακήν τών αγίων Πατέρων. Αρχή (τοϋ σφζομένου): «Αυτοί ούκ 

είσήχθησαν είς τά πραιτώρια». Λήγει είς τάς ακολουθίας τοϋ Σαββάτου καί 
ζ' Κυριακής τών αγίων Πατέρων, 
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66. 
Μεμβρ. 0,26,5^0,19. ΙΓ' αίώνος, φ. 224. 

Στίχ0ι σελίδων 34, σελίδες μονόστηλο,. Λέσ,μον δέρμα Ερυθρόν έπί 

ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. 

Μηναΐον Φεβρουάριον καί Μάρτιον. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τών δύο τοότων μηνών μετά συναξαρίων καί 

- * * ” ·™“ «■ 
τά πλεΐστα έλλείπουσι, τά δέ ύπάρχοντα συμψωνοϋσι τοις εις τα έντυπα, 

δέ στίχοι τίθενται έν τή αρχή εκάστης ακολουθίας. ^ β ^ ν Τ ~ 

Είς τάς β' Φεβρ. ύπαρχουσι δέκα τρεις οίκοι, ων η ακροστιχις « 

Ρωμανού, ^ ηής ι του αύτοϋ έλλείπουσιν αί προφητεΤαι και ο δεύτερος 

κανών. άκολουθία τών άγιων Μαρτύρων Μαξίμου Θεο- 

Ήουχίου, , « - ΓΓΧ 
τάς / η δέ τοϋ άγιου Λέοντας μετατίθεται εις τας κα , οπού και 

τοΰ ΐγίο; Τιμοθέου^ είναι διάφορο, Είς τάς V τοϋ α του ττροστιβεται 

η ακολουθία τοϋ άγιου Προτερίου, 
τίθεται ή ακολουθία τοϋ άγιου Αποστόλου Κυρίλλου επισκόπου Κατανης 

μαθητου τοϋ άγιου αποστόλου Πέτρου -ψαλλομένη εν τοις αποδειπνοι, 

μ ^Είς τά- χη' τοϋ αΰτοϋ προστίθεται ή ακολουθία του οσίου πατρος ημών 

Στεφάνου του θαυματουργού, είς δέ τάς κθ' τοϋ αϊτού 

ακολουθία «αί ό πρώτος κανών είναι διάφορος. Αιτι το>^ ς ^ 

άκολουθιών είς τάς β' Μαρτίου θπάρχει ή άκολουθία του «γιου ιερ^μαρτ^ 

ρος Θεοδότου επισκόπου Κυρηνειας, εις δε τας ι του . , , 

μάρτυρας “Αλεξάνδρου τού έν Πύδνη, είς δέ τάς * του αυτου η του άγιου 

μάρτυρας Πάπα,^ί ^ ^ ^ ε1ξ τάς δ' καί λ' Μαρτίου οί κανόνες είναι 

& ' τΛ- α' V καί κ Φεβρ. οί πρώτοι κανόνες είναι διάφοροι. 

Ιαφ Έν’τχΐ'άρχδ έπί ψύλλου χάρτινου ίπάρχει διά νεωτέρας χειρός ή γνωστή 

σημείωσις τοϋ Μητροφάνους. 

«Ή βίβλος αντη τζέφνκε τής παντονργον τριαδος 

τής ίν τή νήοφ Χάλκη τε μονής τής τοϋ Έοόπτρου 

καί εϊ τις βονληθή ποτέ ταντην αποστερήσει 

καί χωρισμένος εσετε τρηαδος τής άγιας 

εν τω έώνι τον τωγε καί τω ελευσομενω 

οί πατέρες μέμνησθε τον Μητροφάνους» 
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Εν τελεί επίσης επι φυλλου χάρτινου σημειοϋται τό εξής· 

«Δαμασκηνός Ιερομόναχος Μανολάκης» 

καθώς δέ φαίνεται εκ διαφόρων σημειώσεων, ή βίβλος αυτή περιήλθεν εις 

την ιδιοκτησίαν Θωμά τίνος εκ Πριγκίπου. Είναι εις τετράδια 28 όκτάφυλλα 

σεσημασμένα κάτωθεν α-κη". 

67. 

Χάρτ. 0,16 X 0,19,5, φ. 384. 

Στίχοι σελίδων 30, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον καλόν μεταγενεστέρας 

εποχής επι χάρτου. Γραφή καθαρα* πέντε σελίδες άγραφοι και έπειτα πίναξ 
των περιεχομένων. 

Ερμηνεία εις τους άφοριομονς τον ' Ιπποκράτονς καταστρωθεΐοα εις πεζήν 

φράσιν παρά ΙΙαλάνου Βασιλοπούλου τον εξ Ίωαννίνων. 

68. 

Χάρτ. 0,26X0,17,5, φ. 246. 

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δερμάτι- 

νον μέλαν έπ'ι ξυλίνων πλακών, 9 φύλλα εν αρχή και 3 έν τελεί άγραφα. 

Αεξιλογιον των συνθέτων ονομάτων και κυρίων ονομάτων 

κυρίως Γραφικών. 

Εν φ. 129 ή έξήγησις τής σημασίας έκαστου γράμματος του αλφαβή¬ 

του ουτω: αλφα το στοιχεΐον παρα του άλφώ τό ευρίσκω, πρώτον γάρ των 

άλλων στοιχείων εΰρίσκεται». 

Εν φ. 130 ερμηνεία εις τό κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον εις τό ρητόν 

« Εσθιοντων τών μαθητών λαβών ό Τησοΰς άρτον εύχαριστήσας κλπ.». 

(φ. 132 0) Περί χής Παναγίας Θεοτόκου καί περί του ξϋλου τής ζωής 

και εφεξής έν είδει ίεράς ιστορίας περί διαφόρων προσώπων καί γεγονότων 

τής Π. Διαθήκης μέχρι του φύλ. 172 β. Έν τω φ. 172 Ρ πάλιν έξήγησις δια¬ 

φόρων λέξεων. 

(φ. 179) Διαφόρων Πατέρων χωρία περί του λόγου του Θεού αγίου 
Πνεύματος. 

(φ. 183) Διάφορα γραμματικά περί τόνων καί πνευμάτων περί μακρών 

καί βραχέων καί λοιπών καί εφεξής περί Θεού καί αγίας Τριάδος καί έρω- 

τήσεις περί διαφόρων κανόνων τής Θεοτόκου καί αυθις ερωταποκρίσεις. 

Εν φ. 205 Ρ εκλογαί έκ διαφόρων Πατέρων συντεθεΐσαι περί Πατρός 

καί \ ιοΰ και αγίου Πνεύματος και περί διαφόρων γραφικών υποθέσεων 

κατ έρωταπόκρισιν περί σώματος καί ψυχής, περί αγγέλων καί δαιμόνων καί 

αλλαι ποικίλαι ερωτήσεις ως: Τίνος χάριν προσκυνοΰμεν οί χριστιανοί κατά 

άνατολάς κτλ. μέχρι του φ. 228Ρ. 
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(φ. 228Ρ) Έξήγησις του χρησμού «είπατε τφ βασιλεΐ χαμαί πέσε δαί- 

δαλος αύλά». 
(φ. 229) Ερμηνεία εις τον ειρμόν «Χριστός γεννάται δοξάσατε» και 

εφεξής τών τροπαρίων. 

Τά φ. 234-235 άγραφα. Εις τό φ. 234 περιλαμβάνονται 11 στίχοι 

διά νεωτέρας χειρός γεγραμμένοι. 
5Από του φ. 236 διάφορα πάλιν ερωτήματα καί αποκρίσεις περί γρα¬ 

φικών υποθέσεων. 

Έν τέλει από του φ. 244 διάφοροι ήχοι «έμελλεν άρα καί πάλιν την 

χειρα...καί στηλογραφεΐν τάς εμάς δυσπραγίας κτλ.». Καί κατοντέρω. «Χριστέ 

άναξ δς άγναϊς ποτ’ άειρημέναις παλάμησι προτύποις επ’ ουρεί Σου θερά¬ 

ποντος έκλινος Άμαλήη κτλ.». 

Χάρτ. 0,26X0,17. Κ' αΙώνος, φ. 105. 

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες δίστηλοι. Στάχωμα διά γυμνών ξυλίνων πλακών. 

Μηναΐον "Ιουλίου. 

Έν αρχή τέσσαρα φύλλα εκ μεμβράνης άνήκοντα εις έτερον^ κώδικα 

πιθανώς περιέχοντα έκ τών εις την Γένεσιν ομιλιών του Χρυσοστόμου τοϋ 

XII αίώνος. Γραφή παρημελημένη. ^ ^ 

Έν φ. 5 ή αρχή του. μηνολογίου- «Αρχής καλλίστης κάλλιστα είναι και 

τέλος ορθοί δοκουσιν οί δροι τών πραγμάτων». 

Ό κώδιξ περιέχει τάς ακολουθίας του Ιουλίου άνευ συναξαρίων. 

Εις τήν α' ό κανών είναι διάφορος, εις δέ την β' ελλείπει ό δεύτερος 

κανών, εις δέ τήν ε' αντί τής εις τό έντυπον ακολουθίας υπάρχει τής όσιας 

Μάρθας μητρός Συμεών τοϋ θαυμαστορείτου. Εις τάς ζ' ελλείπει ή ακολου¬ 

θία τοϋ οσίου Θωμά τοϋ έν τω Μαλαιψ, εΐς δέ τάς ια' δ κανών ούχί μόνον 

τοϋ εις τά έντυπα είναι διάφορος, αλλά καί τοϋ εις τό 93 χειρόγραφον. Εις 

δέ τάς ιγ' έλλείπει ή ακολουθία τής μάρτυρος Γολινδούχ καί η τοϋ Στεφά¬ 

νου Σαββαΐτου. Εΐς τάς ις' ελλείπει ή ακολουθία τοϋ ΐερομάρτυρος ’Αθη- 

νογένους, εΐς τάς ιζ' έλλείπει ό δεύτερος κανών. Εΐς τάς κ' έλλείπουσιν ό δεύ¬ 

τερος κανών καί αί προφητειαι. Εις τάς κα' προστίθεται ακολουθία του 

προφήτου Ιεζεκιήλ. Εΐς τάς κβ' μετατίθεται ή εις τάς κγ' ακολουθία τοϋ 

μάρτυρος Φωκά, άλλ’ έχουσα στιχηρά καί κανόνα διάφορα, εΐς δέ το κγ 

υπάρχει ακολουθία τών αγίων μαρτύρων Τροφίμου Θεοφίλου και των συν 

αϋτοΐς. Εΐς τήν κδ' τό πρώτον τροπάριον τοϋ κανόνος είναι διάφορον, εις 

τάς κε' προστίθεται ακολουθία ιών αγίων γυναικών Όλυμπιάδος καί Εϋπρα- 

ξίας, προφητειαι δέ οϋχ ΰπάρχουσιν εΐς τάς κς' ελλείπει ή δευτέρα ακολου- 
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θία, εις ιόν χζ έλλείπουσιν ώς προφητεΐαι και ό πρώτος κανών. Εις τάς κθ' 

ελλείπει η δεύτερα ακολουθία, ώς εις τάς λα' προστίθεται κανών τοΰ σταυροΰ. 

Τά εις τά Κύριε έκέκραξα στιχηρα διαφέρουσιν εις την α', εις τας γ', εις 

τάς δ , εις τας ιη , εις τας κδ καί εις τας λ', εις δέ τάς λα' τάς τοΰ σταυροΰ. 

Η ακολουθία των άγιων Πατέρων τίθεται εις τάς ζ' εχονσα στιχηρα 
διάφορα, καί διάφοροι κανόνες. 

Εν φ. ΙΟδΡ «Θεοΰ τό δώρον καί πόνος Παφνουτίου οικτροΰ τάλανος 

καί Παφλαγώνος· εν έτει ,ζκα' ( = 1534) κατά μήνα Ιούνιον». Προστίθενται 

δέ καί οκτώ στίχοι περιέχοντες γνωμικά, ών ή αρχή: 

«Γνώσις βροτοΐς ηδιοτον εν βίφ κλέος 

κακόν δέ ταντί] τους κακώς κεχρημένονς». 

Χάρτ. Βόμ6. 0,26X0,18, 17' αΐώνος, φ. 80. 

Ετιχοι σελίδων 26, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον ξύλινοι πλάκες γυμναί. 

Γραφή καθαρά. 

ΜηνοΧον Μαΐον. 

Έν τφ φ. 1 «γράφω σημειοΰται: « ή- Τό παρόν μηναϊον υπάρχει τής 

Υπεραγιας Θεοτοκου τής Χάλκης εν τω νησίω», επονται εξ στίχοι καί έν 

τελεί «"}"Χριστέ δίδου μοχίσαντι την πολυόλβιον αρωγήν». 

Εις τό τέλος· «Θεοΰ τό δώρον καί πόνος Παφνουτίου επί έτους ,ζνη' 

Ίνδ. μηνί Ίουν. λα'». 

Υπάρχουσιν επίσης ώς καί έν τφ προηγουμένφ κώδικι εις τό τέλος δυο 

φύλλα μεμβράίνα γραφής XII αΐώνος περιέχοντα μέρος ομιλίας τοΰ Χρυσο¬ 

στόμου εις την Γ ένεσιν, έν οις υπάρχουσι καί χρυσά κεφαλαία γράμματα. 

Ο κώδιξ ουτος περιεχει τας ακολουθίας τοΰ Μαΐου άπό τής πρώτης 

μέχρι τής τελευταίας ά'νευ συναξαρίων. 

Εις τας κε' ή ακολουθία είναι έορτάσιμος, εις δέ τάς κα' ούχί. Αντί δέ 

τών εις τά έντυπα ακολουθιών εις μέν τάς κζ' υπάρχει ή τοΰ μάρτυρος Θερά¬ 

ποντος, είς δέ τάς κη' ή τοΰ οσίου Νικήτα επισκόπου Χαλκηδόνος. Οϊ δέ 

κανόνες είναι διάφοροι εις τας βιγ', κ' καί λ' καί τά στιχηρα έν πολλοΐς 
διαφέρουσιν. 

Χάρτ. Βόμ6. 0,26x0,18, 17' αΐώνος, φ. 285. 

Στίχοι σελίδων 16, σελίδες μονόστηλοι. Γραφή καθαρά. Δέσιμον δέρμα 
μέλαν επί ξύλινων πλακών. 
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Ψαλτήριον. 

Ό κώδιξ ούτος περιέχει τους ρνα' ψαλμούς τοΰ Δαυίδ, τάς δέκα ωδάς 

καί επί τέλους στίχοι εις τον θειον Δαυίδ. Προηγούνται οΐ κατ’ ήχον Τρια¬ 

δικοί ύμνοι, ών έλλείπουσιν οί τοΰ προπου καί τοΰ δευτέρου ήχου. 

α' Είτα έ'πεεαι έν φ. 258-267 έκθεσις νέα επιστολικών τύπων. 

β' Φ. 25815-267 «Έκθεσις νέα όπως γράφει ο Κωνσταντινουπόλεως 

Πατριάρχης τω Πάπα καί τοΐς λοιποίς Πατριάρχαις καί Άρχιεπισκόποις καί 

μήν καί τοΐς Μητροπολίταις, βασιλεΰσι καί τοΐς κοσμικοΐς ά'ρχουσιν ήγουν 

έγχειρίζουσιν άρχάς- όπως τε νυν έχουσιν τάξεις οί υποκείμενοι θρόνοι τω 

Πατριάρχη Κων/πόλεως, δπως τε οί Μητροπολΐται γράφουσι πρός τε αυτόν 

τον Πατριάρχην καί πρός τούς λοιπούς Πατριάρχας, έ'ιι τε καί πρός τούς 

βασιλείς καί πρός τούς δέσποτας καί ετέρους τινάς». 

γ' Άπό φ. 269 μέχρι τέλους 6 μέγας κανών Άνδρέου τοΰ Κρήτης. Έν 

αρχή τοΰ χειρογράφου ύπήρχον τρία φύλλα άγραφα, είς τό δεύτερον έκ 

τούτοον σημειοΰται: «1687 μαρτίου πρότη ήλθα κα’γώ ό έν Ηερονονάχοις 

Αθανάσιος εκ νήσου Ναξιας να κοινοβιάσιν ή σιή Μονήν τής Ύπεραγίας 

Θεοτόκου καί διά προσταγής τοΰ παναγιωτάτου κυρίου κήρ Διονυσίου νά 

ήγουμενεύσω έν ταύτη τή μονή καί η χάρις της παναγίας να μας βοηθίσι 

νά κυβερνίσωμεν κάλλος καί θεάρεστος». 

Έν φ. 257β «Θεοΰ τό δώρον καί πόνος Παφνουτίου έπαρχίας Γάγ- 

γρας πόλεις Παφλαγώνων. Έπί έτους ,ζιδ' ( — 7014 = 1506) Ίνδ. θ' καί 

μηνί Μαΐω ημέρα δ'». 

Έν τελεί τοΰ κανόνος διά τής αυτής χειρός «καγώ καθηγούμενος Άθα- 

σιος Νάξιος». 

Είναι διηρημένος είς τετράδια ήριθμημένα κάτωθεν α-λη'. 

Έν φ. 61 «Έκθεσις νέα οποις γράφει ό Κωνσταντινουπόλεως τφ 

Πάπα. Τστέον δέ δτι Μητροπολίτην έτερον ούκ οΐδαμεν γράφοντα τό ή 

Μετριότης ημών είμή μόνον ιόν Θεσσαλονίκης καί τον Τραπεζοΰντος περί 

μέν τοΰ Θεσσαλονίκης τό γράφειν ή Μετριότης ημών έγένοντο δέ τοΰτο 

νεωστί έν ταΐς ήμέραις τοΰ βασιλέως Καντακουζηνοΰ* περί δέ τοΰ Τραπε¬ 

ζοΰντος καί έμοί δοκεΐ διά τό είναι βασιλεύς καί έκεΐσε». 

72. 

Χάρτ. 0,25 X 0,19. Ι7' αΐώνος, φ. 82. 

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν έπί χάρτι¬ 

νων πλακών. Γραφή καθαρά. 

Θεία Λειτουργία. 

Περιέχει τήν λειτουργίαν Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ 

Μεγάλου καί τήν προηγιασμένην άνευ αρχής, τοΰ σωξομενού άρχομένου 
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έκ των λέξεων «Των συνευχομένων ήμΐν πλούσια τά ελέη σου*· προηγείται 

ευχή, ή ας λέγεται παρά του Άρχιερέως* ή πνευματικοί έπί τον μέλλοντα 

κοινωνήσαι, ής ή αρχή «Κύριε Τη σου Χριστέ ό Θεάς ημών υιέ και λόγε Θεού 

ζώντος, ποιμήν και αμνέ ό αΐυων τάς αμαρτίας του κόσμου». 

Εις το τελευταΐον φυλ. 32Ρ «Τέλος τών γ' λειτουργιών του θείου Χρυ¬ 

σοστόμου, τοΰ μεγάλου Βασιλείου, των Προηγιασμένων έγράφησαν .παρά του 

Σεραφείμ Τερομονάχου και άφοσιώθησαν εν τή μονή τής Πάναγνου μου 

Θεοτόκου, τή έν τή νήσω Χάλκη, ενεκεν ψυχικής σωτηρίας και ό βουλόμενος 

άποξεναισαι ταυτης καί ιερόσυλος άφωρισμένος έστω παρά τής όμοουσίου 

καί αδιαιρέτου Τριάδας καί των έν Νίκαια συνελθόντων τι' καί Οκτώ Θεοφό- 

ρων πατέρων. ΈτελεκυΟη επί έτους ,ζρβ' ( = 1694) μηνί Όκτωβρίω ε'ήμερα 

ζ' ’Τνδικτ. ζ'». 

73. 

Μεμβρ. 0,28X0,10,0. ΙΔ' αίώνος, φ. 200. 

Στίχοι σελίδων 28, σελίδες μονόστηλοι. Λέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων 

πλακών. Γραφή καθαρά ενιαχού μή διακρινομένη καλώς εις τά αρχικά ψηφία. 

ΜηναΙον Λνγπνοτον. 

Έν πολλοίς τά στιχηρά διαψέρουσι των εις τά έντυπα, οί δέ κανόνες 

διαφέρουσιν εις την α' άμφότεροι, είς τάς β' ο τοΰ Όσιου, εις τάς ιδ' των 

προεορτιών, είς τάς ιζ' τής άγιας εϊκόνος, εις τάς ιΟ' ό δεύτερος κανών, είς 

τάς κθ' προστίθεται καί ό τής Θεοτόκου κανών, είς δέ τάς λ' ελλείπει ό 

κανών τοΰ Προδρόμου, είς δέ την λα' ελλείπει ό πρώτος κανών. 

Έκ τής παραβολής τών συναξαρίων εΰρηνται αί επόμεναι διαφοραί: 

Είς την α' ελλείπει ό Τιμόθεος. Εις τάς γ' προστίθεται Απόστολος 

Κουάρτος. Είς τάς δ' ελλείπει το συναξάριον τών επτά παίδων καί τής Ευδο¬ 

κίας, τής δέ *Ί«ς συναξάριον τίθεται το έ.ν τοΐς Μΐ)ναίοις τής Ευδοκίας, προστί¬ 

θεται μάρτυς Ελευθέριος ο Κυυβικουλάριος άνευ συναξαριού, τά εγκαίνια 

τοΰ περικαλλούς καί θείου ναοΰ τής βασιλικής καί παντοκρατορικής σεβά¬ 

σμιας μονής τοΰ παντοκράτορος Σωιήρος Χρίστου τοΰ Θεοΰ ημών μετά 140 

στίχων και τά εγκαίνια τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου μάρτυρας Προκοπίου πλησίον 

τοΰ Χελώνη άνευ στίχων. 

Είς τάς ζ' υπάρχει μνήμη τών έν εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένων βασιλισ¬ 

σών Πουλχερίας καί Ειρήνης καί μνήμη τής υπέρ λόγον καί παρά πάσαν 

ελπίδα δωρηθείοης ημών τελείας βοήθειας παρά Χρίστου τοΰ αληθινού 

Θεοΰ ημών μετά τών πανιαχόθεν διά τε γης καί θαλάσσης κυκλωσάντων 

ημάς άθεων εχθρών, μεσιτευσάσης τήν σωτηρίαν τής θεοφύλακτου ταυτης 

καί βασιλίδο; πόλεως τής άσπόρως αυτόν τεκουσης Παναγίας άχράντου ί 

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας επίΗρακλείου καί Χοσρόη. | 

Κατάλογος τών χειρογράφων τής εν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 

Είς τάς η' προστίθενται δύο μάρτυρες οί έκ Τύρου μετά στίχων καί τά 

εγκαίνια τών αγίων Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου εν τφ περιτειχίω τοΰ 

αγίου αποστόλου καί εΰαγγελιστοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ένδον τοΰ σεπτοΰ 

οϊκου τής Ύπεραγίας Θεοτόκου έν τοΐς Μαρκιανοΰ 1 καί τοΰ αγίου Κασσια- 

νοΰ καί ή άνάμνησις, δτι έγένετο ή τοΰ ήλιου έκλειψις από ώρας έκτης έως 

ώρας θ', ώστε καί τούς αστέρας φανήναι έν ετει ,ςτΜθ' ( = 6399 = 891) 

έν ήλίω κύκλφ ιε' σελήνης ομοίως ίνδ. θ' επί τής βασιλείας Δέοντος καί 

5Α?ιεξάνδρου τών ευσεβών καί φιλοχρίστων βασιλέων ημών. 

Είς τάς θ' προστίθεται δσιος Ψόης μετά στίχων υπάρχει το διήγημα 

τοΰ Γρηγορίου Νύσσης, προστίθεται Κωνσταντίνου αρχιεπισκόπου τής βασι- 

λίδος πόλεως. Είς τάς Γ προστίθενται έξ μάρτυρες έν Λιβύη, είς τάς ιβ' 

έλ?*.είπουσι Πάμφιλος καί Καπίτων, Σέργιος καί Στέφανος, προστίθεται Πολέ¬ 

μων, ιβ' μάρτυρες από στρατιωτών καί δσιος Κάστωρ, είς τάς ιγ' προστίθενται 

οί κατά τάς ιβ' έλλείποντες άγιοι καί δσιοι Σέριθος καί μάρτυς Ινορονάτος, 

καί βασίλισσα Ευδοκία ή κείμενη είς τούς αγίους "Αποστόλους καί συναξά¬ 

ριον είς τήν Ξένην μοναχήν. Είς τάς ιδ' προστίθεται μάρτυς Λουκιος ό στρα¬ 

τηλάτης. Είς τάς ιη' προστίθεται μάρτυς Ίουλιανός πλησίον τοΰ Στροβίλου 

καί μάρτυς Λέων. Είς τί υπάρχει συναξάριον τών μαρτύρων Ήλιοδώρου καί 

Δόσή, προστίθενται "Αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως Παύλος ο νέος. Είς τάς κα' 

έλλείπουσιν οί στίχοι είς τον Θαδδαΐον καί προστίθεται Θεοκλήτη ή θαυμα¬ 

τουργός μετά συναξαριού. Εις τάς κβ' ελλείπει τό συναξάριον τών μαρτύρων 

Άγαθονίκου κλπ. Είς τάς κξ' προστίθεται μάρτυς Εύθαλεία μετά συναξαριού. 

Είς τάς κη' προστίθεται δσιος Σεραπίων μετά συναξαριού καί λγ' μάρτυρες 

οί έξ Ήρακλείας μετά στίχων. Είς τάς κθ', εις τάς λ' καί είς τάς λα' προστί¬ 

θενται διάφοροι άγιοι. 

Είς τά πλεΐστα συναξάρια σημειοΰται καί έν ποίσ. εκκλησία τελείται 

ή συναξις. 

Έν τελεί υπάρχει ή έν τφ χειρογράφφ σημείωσις ή δεικνυουσα, δτι τό 

χειρόγραφον ανήκει είς τήν μονήν τής 8Αγίας 'Γριάδος έν Χάλκη μετά τής 

υπογραφής τοΰ Μητροφάνους. Έν τή αρχή καί έν τφ τελεί ύπάρχουσιν άνά 

δυο φύλλα μεμβράνης έξ ομιλιών τοΰ Χρυσοστόμου. Έπί τοΰ ενός τούτων 

υπάρχει έν μονογραφία «ό Παροναξίας Ματθαίος». 

74. 

Μεμβψ 0,24Χ 0,19. ΙΓ' αΐώνος, φ. 240. 

Διαιρείται είς 30 τετράδια. Στίχοι σελίδων 24, σελίδες δίστηλοι. Δέσι- 

μον μέλαν έπί ξύλινων π?νακών. Γραφή ατημέλητος. 

1 "Ολα τά έκδοθένια συναξάρια έχουν κατά λάθος Μαρινακίου, όπερ πρέπει νά 

διορθωθή είς Μαρκιανοΰ. 
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3 Απόστολοι. 
« 

Περιέχει τά καθημερινά αναγνώσματα των αποστόλων του όλου ενιαυ¬ 

τόν καί του μηνολογίου και τάς διαφόρους μνήμας, λιτάς και παννυχίδας 

μετά των προκειμένων καί στίχων, ενιαχού δέ καί τροπαρίων και αντιφώνων 

καί κοινωνικών μετά μουσικών σημείων. Δεν γίνεται μνεία τής εορτής των 

τριών "Ιεραρχών. 

75. 

Μεμβρ. 0,25X0,20, φ. 153. 

Στίχοι σελίδων 28, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ ξύλινων πλακών 

περιβεβλημένων διά λινού υφάσματος. Γραφή καθαρά, τό τέλος ελλείπει. 

Μακαρίου τον Αιγυπτίου 50 δμιλίαι. 

Ή δέκατη καί ενδεκάτη ομιλία καί μέρος τής δωδέκατης ελλείπουσιν, 

ύπάρχουσι δέ 14 μόνον στίχοι τής δέκατης ομιλίας. 

Κάτωθεν του φύλ. 150β υπάρχει ή σημείωσις: «ήΚαλλίνικος ιερομό¬ 

ναχος καί πρωτοσυγκελλος καί πατριαρχικός». 

« Ί*Δευτερεΰων Αυξέντιος έκ πολιτείας Τυρνάβου έγραφε ,αχογ' (=1673) 

Ιουλίου κθ'>>. Δεν είναι βεβαίως αυτός ό γράψας τό χειρόγραφον, τό όποιον 

είναι πολύ άρχαιότερον, άλλως τε καί ή γραφή είναι διάφορος. "Ανωθεν τής 

δευτέρας σελίδος τού φύλ. α' «Κτήμα τής Θεοτόκου τής νήσου Χάλκης», 

κάτωθι δέ τού φύλ. γ' «Πατερικόν τής Παναγίας τής εν νήσω Χάλκης. 

76. 

Μεμβρ. 0,25X0,19,5, φ. 130. 

Έν τω μεταξύ καί εν τφ τελεί φύλλα τινά δΓ άλλης χειρός. Στίχοι σελί¬ 

δων 26, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων πλακών. Γραφή 

ατημέλητος καί διάφορος. 

Εύαγγελι οτάοιον. 

Εις τό πρώτον Εύαγγέλιον εις τό έν αρχή τό αρχικόν γράμμα Ε παρί- 

σταται δΓ είκόνος τού Εΰαγγελιστού Ίωάννου. Εις τό Εύαγγέλιον τής β' τού 

Πάσχα εις τον Θεόν τό Θ διά τής είκόνος τού Χριστού μέ φωτοστέφανον εν 

εΐδει σταυρού καί εφεξής ή αρχή έκαστου Ευαγγελίου. Τό αρχικόν-γράμμα 

είναι πεποικιλμένον είτε δΓ είκόνος ή χειρός εύλογούσης ή ά'λλου καλλιτεχνι¬ 

κού γράμματος. 

Έν τελεί άγραφα φύλλα 4' εις τό δεύτερον έξ αυτών σημειούται: 

«γριγόριος ίεροδιάκονος ■·> ή «τον αγγελικόν άσπασάμενος βίον τηρεί καθα- 

\ 
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ρόν των παπών τό σαρκίον εί γάρ εαυτώ σωφρονών διαπρέψεις κατά χάριν 

βέλτιστε ό Θεός γίνεσαι. Γριγόριος ίεροδιάκονος». 

Κάτωθεν τής α' σελίδος τού φ. 1 σημειούται: «Εύαγγέλιον τής Πανα¬ 

γίας Χάλκης». 

77. 

Μεμβρ. 0,25,X 0,17,5 ΙΕ'. αίώνος, φ. 244. 

Στίχοι σελίδων 20, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα επί ξύλινων 

πλακών. Γραφή καθαρά καί ευανάγνωστος. 

Περιέχει τούς ρνα' ψαλμούς τού Δαβίδ καί τάς εννέα ωδάς ελλιπείς έν 

τέλει. Έν τή κάτω ωα. τής οπίσθιας σελίδος τού φ. 45 έχει την εξής σημείω- 

σιν «ήτω παρόν ψαλτήριον αϊναι τού τιμίου Προδρ(όμου) άντικρή Σωζου- 

πόλεως καί όπιος τό άποξενόσι νά ήναι άφωρισμένος». 

78. 

Χάρτ. Βομβνκ. 0,24X0,15,5 ΙΔ'. αΐώνος, φ. 328. 
? 

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα 

μέλαν επί ξύλινων πλακών. Γραφή έν μέρει μέν καθαρά, έν μέρει δέ δυσα¬ 

νάγνωστος. 

Ίωάννου μονάχου τον Ζωναρά εξήγησις εις τους κανόνας 

των άγιων Αποστόλων, των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, 

τών κατά μέρος αγίων Πατέρων. 

Περιλαμβάνει: α' «Έκθεσις ήτοι άνάμνησις τής γενομένης τή έκκ?νησία 

ένώσεως επί Κωνσταντίνου καί "Ρωμανού τού μέν βασιλεύοντος, τού δέ τό 

τηνικαϋτα τό τού βασιλοπάτορος αξίωμα έχοντος». 

β λ "Επειτα είναι δύο φύλλα άγραφα καί έν φύλλον έκ μεμβράνης καί 

περιλαμβάνει «Κανόνας περί συγγένειας. Είτα τών αγίων ’Αποστόλων περί 

χειροτονιών». 

γ'. Μετά τό μεμβράνινον φύλλον έπονται οκτώ φύλλα χάρτινα βομβύ- 

κινα δίστηλα καί περιέχοντα διάταξιν τών αγίων Αποστόλων, διατάξεις τών 

Άποστολικών κανόνων καί τών Οικουμενικών Συνόδων. 

δ'. Μετά τά οκτώ χάρτινα φύλλα έπονται δύο μεμβράνινα, έπειτα έν 

φύλλον χάρτινον, συνέχεια δέ τούτου είναι έν φύλλον χάρτινον άγραφον, μεθ’ δ 

έν φύλλον έκ μεμβράνης, ου ή πρώτη σελίς άγραφος, μετ’ αυτό χάρτινα. 

Κάτωθι τής πρώτης σελίδος τού φ. 21 σημειούται: «εξήγησις τών κανό¬ 

νων τών Αποστόλων καί τών Συνόδων τής Παναγίας τής έν τή νήσω 

Χάλκης φ. 37. 

Επετηριγ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 12 
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«3Αποστόλων ενροντο τέλος κανόνες 

θείων ιερών άγιων πανευφήμων 

οΐ τω αριθμώ δγδοήκοντα πέντε 

προέβηθι δι ίδεΐν και των συνοδικών τε 

κανόνων άρίθμησεν πρώτον Νίκαιας 

και αν των λοιπών πνενματ άρρητον ρησιν 

εξ ών άκος ευροιμι κεράς και δόξαν 

Γεώργιος οίκτρδς και τάχα ϋντης». 

Ενταύθα τελειώνουν των Αποστόλων οϊ κανόνες καί άρχονται των 

οικουμενικών συνόδων. 

Έν φ. 37β «Όκτωβρίου ,ςωνα' ( — 1343) μηνί Όκτωβρίφ ιη' ή μέρα 

Σαββάτφ ώρα τρίτη εγένετο επί τό Βυζάντιον βασιλεύοντος του ευσεβέστατου 

βασιλέως Ίωάννου του Παλαιολόγου θεήλατος οργή σεισμός μέγας ώστε καί 

τά τείχη καί οί πύργοι τής περιεύφήμου πόλεως έυλαυθησαν ομοίως καί οί 

ναοί· έ'τι δέ καί την νύκτα γέγονεν σφοδρότερος καί ύψώθη ή θάλασσα είς 

τά τείχη εις μέρη άνδρός(;) καί εις μέρος ψ καί είς μέρος γ. γέγονε δέ καί έν 

τή δύσει καί ανατολή τή δέ ψ ημέρα ήγουν τή κ του μηνός ώρα θ έσχίσθη 

έως ώρας ια' καί εγένετο έν ολφ τω τόπω συντριβή καί φόβος μέγας και 

έλεημοσύναι καί έλευθερώσεως αιχμαλώτων πολλών καί τοκισμών καί χρεών 

άποκοπαί». 

79. 

Χάρτ. 0)24x0,17. ΪΖ' αίώνος, φ. 361. 

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον μέλαν δέρμα επί χάρ¬ 

τινων πλακών. 

Σύνοψις Πρακτικής Ιατρικής συγγραφεΐσα μεν υπό Ί. Άλλεν δοτόρου 

τής Ιατρικής καί έκδοθεΐσα έν Ένετία τό 1732, μεταγλωττισθεΐσα δέ υπό 

Αλεξάνδρου Γιακουλεήσφ του Βυζαντίου τό 1747 Αύγουστου α' καί άντι- 

γραφεϊσα υπό Θεοδώρου Αγραφιώτου του καί Χρυσιώτου προς χάριν τού 

ιατρού Δημητράκη Βυζαντίου τό 1720. 

Έν τέλει έν σελ. 361 σημειούται: «Θεώ δοτήρι πάντων δόξα καί κλέος». 

Τέλος τού πρώτου μέρους. 

'Ώαπερ ξένοι χαίρονσιν ίδεΐν πατρίδα 

καί θαλάσση πλέοντες ίδεΐν λιμένα, 

οντω καί οί γράψοντες ίδεΐν βιβλίου πέρας 

εΐληφε πέρας ή παρούσα αύτη βίβλος διά χειρός Θεοδώρου τού έξ “Αγραφων 

άντιγραφεισα έν ετει χιλιοστώ επτακοσιοστή) έξηκοστώ έν τή α' τού μετα- 

γειτνιώνος μηνός. 

Κ 
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80. 

Χάρτ. 0,25X0,18, σελ. 286. ) 

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον πλάκες 

χάρτιναι γυμναί. 

Αθανασίου Ύψηλάντου Κωΐκης ϊδμοσννης βιβλία 11. 

Ιατρικά μέχρι τής σελίδος 184. Άπό σελίδα 188 Αθανασίου Κομνηνού 

Ύψηλάντου εκκλησιαστικών τε καί πολιτικών τε τών είς δώδεκα. Το δωδέκατον 

καί τελευταΐον. κεφ. Α'. Οί άπό τής άλώσεως τής Κ/πόλεως μέχρι τής σήμε¬ 

ρον εν τω γένει σοφοί τε καί ένδοξοι. Γεώργιος Σχολάριος κλπ. 

Ή σελ. 192 άγραφος. Άπό δέ σελ. 194: Οί άπό τής άλώσεως τής Κ/πό¬ 

λεως μέχρι τής σήμερον σοφοί τε καί άξιόλογοι Νικόλαος ό Κοπέρνικος κλπ. 

Άπό σελ. 247 Είσαγιογή Αστρονομική καί άπό σελ. 261 περί μαθητικών 

επιστημών. Έν τψ πρώΐφ φυλλφ άνωθεν «ετει 1<38 Αυγ. ιε » και εις το 

κάτω «έκ τών τού Καλλινίκου Ιεροσολύμων». 

81. ? 

Χάρτ. 0,24,5X0,18. ΙΗ' αίώνος, φ. 149. 

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί χάρτι¬ 

νων πλακών. 

Μεταφυσική Αντωνίου Γενονησ ίου. 

Έν άρχή εν ειδει προοιμίου προς τήν άνω επιγραφήν τού βιβλίου 4 

φύλλα «Περιεχόμενα τής μεταφυσικής, τό κατ’ αυτήν είς πλάτος διεξιοντα καί 

προδιαλευκαίνοντα»■ έπεται έν φύλλον άγραφον και άπό φύλλου 6 «Μετα¬ 

φυσική Αντωνίου Γενουησίου εκλεκτών φιλοσόφων μεταφρασθεισα είς τήν 

Έλληνίδα διάλεκτον άπό τής λατινίδος παρ’ Ευγενίου». 

Είς τό τέλος «Γέγραπται διά χειρός Λαυρέντιου Πετροκοκίνου Παντο- 

λεοντίδου τού Χίου έν ετει 1794 κατά μήνα Ιούλιον έν Χίω. 

82. 
Χάρτ. 0,24X0,15,5. ΙΒ' αίώνος, φ. 201. 

Έν πολλοΐς σητόβρωτος. Σελίδες μονόστηλοι, δέσιμον δέρμα μέλαν επί 

ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά. 

Κώδιξ ανάμικτος. 

1. Άπό φ. 1-30: Βίος τού Μεγάλου Π αισίου συγγραφείς υπό Άββα 

Τοίάννου Κολοβού. 

Άρχ. «"Ωσπερ τά τερπνά τού βίου καί παρόντα τερπνά καί λυόμενα». 
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Τέλ. «καί τι τφ υπέρ ψύσιν άναμάχεσθαι ώ ούτος προς εκείνους έφη τον 

αύτού συνεράστης». 

Λείπει τά έξης. Ειτα εν φύλ. 31: Διάφοροι ερωτήσεις και αποκρίσεις 

σύντομοι. 

2. (φ. 32 - 92 β) Βίος και πολιτεία του έν άγίοις πατρός ημών Θεοδώ¬ 

ρου του διαλάμψαντος εν ασκήσει κατά την μεγίστην Λαύραν του αγίου 

Σάββα, έπειτα γεγονότος και επισκόπου πόλεως Έδέσης καί αξιομνημόνευτα 

κατορθωκότος έργα, συγγραφείς παρά Βασιλείου επισκόπου Έμέσης. Τό 

τέλος ελλείπει, φύλλων δέ τινο>ν τά γράμματα άπετρίβησαν, ώστε νά μη άνα- 

γινώσκωνται. 

3. (φ. 93) Έπεται έτερον έ'ργον, οΰ ή αρχή ελλείπει* φαίνεται δ’ ότι τά 

οκτώ ταύτα ακέφαλα φύλλα περιλαμβάνουσιν πραγματείαν περί άζύμων, άλλ’ 

άγνωστον τίνος έ'ργον είναι, ή δέ γραφή είναι διάφορος των προηγουμένων. 

4. (φ. 100^) «Τού αυτού περί χρήσεων τινων οτι έκ μόνου τού πατρός 

ού μην καί έκ τού υιού τό πνεύμα τό άγιον εκπορεύεται καί ότι ού ταΰτόν 

αποστολή καί έκπόρευσις». 

5. (φ. 108 Ρ) «Τω τιμκοτάτω α* κυρω Στεφάνφ διαπορουμένω περί 

έξαντιφράξεως τού ουρανίου σοδματος, τον έναπολειφθέντα αέρα σκότος 

βαθύ διεδέξατο». 

6. (φ. 110) «Τω τιμιωτάτω αχ κυρω Ήσαΐα περί τού πώς δει τό ευαγ¬ 

γελικόν καί θειον έκλαμβάνειν ρητόν τό λέγον «ούτος ήμαρτεν ή οί γονείς 

αυτού, ΐνα τυφλός γεννηθή» καί καθεξής. 

7. (φ. 113) «Έπ καί τούτο ήπόρηται εί την Εύαν άφυπνισθείς ό Άδάμ 

έγνώρισε προφητικά» δήθεν χαρίσμαα, πώς ήγνόησε τήν έπισυμβησομένην 

αύτώ βλάβην έκ τής βρώσεως τού φυτού. Διατί καί τό φυτόν εκείνο καλού καί 

πονηρού γνώσιν ή 'Αγία κατονομάζει Γραφή». 

8. (φ. 11ό) «Τω πανεντιμοτάτφ καί έν Κυρίω ήμίν άδελφώ κυρω 

Ιωάννη τω Τρίχα περί τού τί τό είδος τού βασιλέως των Ουρανών καί 

ποταποί εκείνο τό πύρ τό τε τό έξοκερον πυρ καί κατά φΰσιν ό όποΐός έστιν 

δ σκώληξ δ ακοίμητος». 

Φύλ. 11913 καί 12013 άγραφα. 

9. (φ. 122) «Τφ αύτώ είχρή καί τοΐς τυχούσι πατράσι τήν έξαγόρευσιν 

γίγνεσθαι». 

10 (φ. 12ό). «Πώς έννοητέον τό έν τή Άποκαλύψει τού Θεολόγου 

«ειδον ουρανόν καινόν καί ή θάλασσα ούκ ήν έτι». 

11. (φ. 126). «Τφ πανσεβάστφ σεβαστώ κυρω Κωνσταντίνφ τω Παλαιο- 

λόγω εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν οτι κατά περιόδους αστέρων, ούκ 

απ’ αρχής έκεΐνοι καί πρώτοι άνδρωποι πολυετείς άνεφάνησαν». 

12. (φ. 128·3) «Τφ Τιμιωτάτω α* (ίσως μοναχώ) καί στυλίτη κυρω 

Ιωάννη τφ Σιναΐτη εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν οτι ή εύαγγελική φωνή 
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ή λέγουσα «δ πατήρ μου μείζων μού έστιν ού δέον έκλαμβάνεσθαι καί κατ’ 

αυτό τού Χριστού τό ανθρώπινον μή ούσης τής ύποστάσεως». 

13. (φ. 151 β) «Τω πανεντίμφ καί έν Κυρίφ ήμίν άδελφώ κυρφ Ιωάννη 

τφ Τρίχα περί τού ότι νους ψυχή. Ταΰτά έστι κατά φύσιν καί έν τοΐς όνο¬ 

μα σι διαλάττουσιν». 

14. (φ. 154) Τώ τιμιωτάτφ άρχονιι κυρω Τωαννικίφ τφ Γραμματικά) 

εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν ότι ούκ εστι καταλΰειν έν τε τετράδι καί παρα¬ 

σκευή τά τής νηστείας είτύχη συμπεσεΐν αύταΐςοίανδήποτε δεσποτικήν εορτήν». 

15. (φ. 157) «Τφ αύτώ περί τού πώς οί προφήται και όπως ήξ ιού ντο 

θείων δπτασιών». 

16. (φ. 15813) «Τώ αύτώ εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν ότι πρός γε 

τοΐς άλλοις καί τήν θείαν ούσίαν έπιγνώσονται τότε μετά ακρίβειας οί 

άνθρωποι». 

17. (φ. 160) «Πρός τούς λέγοντας ότι κατά παραχώρησιν Θεού γινόμε¬ 

νον παρ’ήμίν καί πρωρισμενα παρ’ αυτού τυγχάνουσιν καθώς δ μέγας φησί 

Μάξιμος ώς εκείνο ις δοκεΐ». 

18. (φ. 163) «Τφ τιμιωτάτφ μοναχώ κυρφ Άλυπίφ τίο έγκλείστω περί 

τού πώς ή μετάστασις τής αειπάρθενου γέγονε καί εί αληθώς έκ τάφου εγή- 

γερται κατά τήν έκ νεκρών τού Κυρίου καί Σωτήρος ημών έ'γερσιν». 

19. (φ. 164^) «Εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν ότι τό διδόναι πτωχοΐς 

τών λοιπών εύποιιών καί προσφορών κρείττων έστίν». 

20. (φ. 166) Άνταπολογητική έκ μέρους πρός τήν Ιγχειρισθεΐσαν αύτώ 

γραφήν παρά τού κραταιού καί αγίου ημών βασιλέως κυρ Μανουήλ τού 

Κομνηνού τού αστρονομικού μαθήματος ενεκεν. 

21. (φ. 169) «Τίνος ενεκεν δ Χριστός καί διατί παρά τή Γραφή λίθος 

καλείται καί μάργαρος. Τά δέ κατά τον άδάμαντα πώς έκληπτέον καί περί 

τής μαγνήτιδος και περί τής τετραμόρφου οπτασίας, ήν ό προφήτης είδεν 

Τεζεκιήλ καί όπως εις τά τέσσαρα Ευαγγέλια αυτό έξελάβοντο καί περί τού 

τίς καί πόθεν ή κατά τήν αγίαν τού Χριστού Γέννησιν τεσσαρακοστή καί 

διατί συν τφ τρίτφ γάμω μή καί τέταρτος συγκεχώρηταΐ' καί τί χρή λέγειν 

επί τής γιγνομένης εύποιίας τών άπελθόντων ενεκεν. καί εί άπαλλάττειν 

αύται ισχύουσιν τών αμαρτημάτων αυτούς». 

22. (φ. 177^) «Τφ τιμιωτάτφ Νεκταρίφ είχρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν 

δα ού συμφέρει τών θείων γραφών ή άνάγνωσις» καί τφ αύτώ περί τού τί 

χρή λέγειν περί τής εξόδου τών τελευτώντων καί οποος αυτοί τών ώδε άπαί- 

ρουσι καί δα τού άμαρτάνειν ήμεΐς έσμέν αίτιοι, ού μή ή φύσις αύτή». 

23. (φ. 185) «Μιχαήλ τού Θεσσαλονίκης τού μα'ίστορος τών ρητόρων, 

διδασκάλου τών Ευαγγελίων καί πρωτεκδίκων τής Μεγάλης Εκκλησίας Κ/πό- 

λεως ή περί τήν τελευτήν έξομολόγησις αυτού έφ5 οίς προσέπεσε καθηρέθη. 

24. (φ. 182β) «Νικήτα Χαρτοφύλακος τού Νικαέως κατά ποιους και- 
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ρους και διά τίνας αιτίας έσχίσθη από τής Εκκλησίας Κ/πόλεως ή Τωμαΐκή 
Εκκλησία. 

25. (φ. 186Ρ) «Ερμηνεία εις τό Πάτερ ημών». 

26. (φ. 187 Ρ) «Επιστολή Τπποκράτους προς Πτολεμαίον βασιλέα 
Αίγυπτου». 

(φ. 189) Ελλείπει εν φΰλλον, ώς δέ φαίνεται έκ των υπαρχόντων, 

πρόκειται περ'ι τής διδασκαλίας των αγίων Ζ7 οικουμενικών συνόδων και 
πάλιν έλλείπουσιν φύλλα. 

27. {φ. 191) «Συμεών τοΰ Νέου Θεολόγου περί τοΰ φεύγειν τον λοιμόν». 

Ο βίος τοΰ αγίου Θεοδόίρου φαίνεται δτι άπετέλει μέρος ιδιαιτέρου 

βιβλίου, διότι και ο χάρτης καί ή γραφή παραλλάσσουν προς τον βίον τοΰ 

Μεγάλου Παΐσιου. Τό αυτό λεκτέον καί περί τοΰ άλλου μέρους τοΰ βιβλίου. 

Εις τό πρώτον ά'γραφον φΰλλον υπάρχει ή ιδιόχειρος υπογραφή τοΰ 

Πατριάρχου Μητροφάνους. «Μητροφάνης ελέφ Θεοΰ Αρχιεπίσκοπος Κων¬ 

σταντινουπόλεως, Νέας *Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης», καί κάτωθι 

«των μεν ευτυχουντων παντες είσί φίλοι, τών δέ δυστυχοΰντων οΰδ5 αυτοί 

οί γενήτωρες» ί 

83. ■ ί|| 

Μεμβρ. 0,22,5 χ 0,18. ΙΑ ' αιώνος, φ. 822. } 

Στίχοι σελίδων 20, σελίδες μονόσημοι, Γραφή καθαρά. Λέσιμον δέρμα 
μέλαν επί ξύλινων πλακών. % 

Ίωάννου Σνγγραφέως της Κλίμακος λόγοι. 

Τά επτά πρώτα φύλλα επί χάρτου· έν αρχή 3 φύλλα άγραφα. Εις την I 

δευτέραν σελίδα τοΰ πρώτου άγραφου φΰλλου σημειυΰνται τά εξής: «Εΰσπλαγ- | ; 

χνε Χριστέ μη παρίδης δέησιν του σου ήκέτου Γεωργίου τοΰ Αύγομαχίτου 

του Χαρτουλαρίου και το μετασταντον τον βίου» καί κατωτέρω μονοκονδυ- 

λικώς. Γεώργιος... Χαρτουλάριος τής Μ. Εκκλησίας. Τό β' καί γ7 φΰλλον Ψ % 

είναι κεκομμενον κατα το ημισυ, εις το ύπαρχον β' φΰλλον σημειοΰται ή εξής ; 

επιγραφή: 

♦ ί°ί βίβλος αυτή έστί τοΰ Γεωργίου καί Χαρτουλαρίου τής Μ. Έκκ?ιη- 

σίας καί Πέτρου; υίοΰ τοΰ Μεγάλου Οικονόμου τής Μ. Εκκλησίας». _Ι 

(φ. 1 - 3 Ρ) Επιστολή τοΰ ’Αββά Τωάννου τοΰ ηγουμένου Έαϊθοΰ .?.§ 

προς Ίωάννην τον άξιάγαστον τοΰ Σινά όρους ήγοΰμενον. 

(φ. 3-13) Βίος έν επιτομή τοΰ Άββά Τωάννου τοΰ ήγουμένου'τοΰ . .ϊί" 

αγίου όρους Σινά τοΰπίκλην Σχολασπκοΰ τοΰ έν άγίοις ώς αληθώς. ’ " :| 

(φ. 11Ρ) Δανιήλ μονάχου ταπεινού Ραϊθοΰ εις τον βίον τοΰ κυροΰ 

Ιωαννου τοΰ Σχολαστικοΰ. Πεπειραμαι κυροΰ έν βραχέσι πλεΐστα ρήτορσι 4' 

γαρ κάλλος συντομία έπους. Πλάκες πνευματικοί. Εν τώ τελευταίω φΰλλω 

σημειοΰται: «Υπέρ μνήμης τοΰ τιμιωιάτου συνάδελφου ημών ίερομονάχου 

κυρ Εΰλογίου τοΰ χρηματίσαντος μαθητου τοΰ μακαριωτάτου Πατριάρχου 

Τεροσολΰμων κυρίου Λεοντίου τοΰ έν άγίοις αληθώς», κάτωθεν δέ δι3 άλλης 

γραφής καί μελάνης σημειοΰται: «φΰλατε Κΰριε... Σιμαιόν μοναχός» καί 

ετέρα σημείωσις είς τό όπισθεν φΰλλον «ή ιερά βίβλος αΰτη εγράφη παρά 

τοΰ ίερομονάχου Εΰλογίου» καί ετέρα δυσανάγνοιστος. 

Είς τό τελευταϊον φΰλλον έν τή πρώτη στήλη μέρος τοΰ Ευαγγελίου 

«Αΰεοις ό Τησοΰς δεύτε άριστήσατε κλπ. Έγερθείς έκ νεκρών κλπ.» Επί 

τής έτέρας στήλης προκείμενα, αναστάσιμα τών η7 ήχου. Είς τήν δπισθίαν 

σελίδα τοΰ αΰτοΰ φΰλλου «αρχή τοΰ κανοναρίου». 

84. 

Χάρτ. 0,23X0,16. ΙΔ' αιώνος, φ. 269. 

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον ύφασμα έκ 

μετάξης έρυθροΰν έπί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. Γραφή ατημέλητος. 

Εναγγελιοτάριον. ? 

Ό καλλιγράφος είναι ανορθόγραφος. ’Έχει τάς^έξής σημειώσεις. «Τέλος 

τοΰ Ευαγγελίου τοΰ χρόνου ολου σίντι αγία Σαρακοστη διχα τα μινολογίου 

από δέ άρχεβη τό μινολογιο»· ή σημείωσις είναι τοΰ άντιγραφέως. 

Είς δέ τό τελευταϊον φΰλλον «έτελειώθη τό παρόν Εΰαγγέλιον μηνί 

ίουλίφ ις7 ήμερα ε7 έτει ,ςωμς' ( — 6846 = 1338). 

Έν αρχή ύπάρχουσι δΰο πρόσθετα φΰλλα, ών τό πρώτον εχει προφη¬ 

τείας καί τό δεΰτερον τό Εΰαγγέλιον τής αιμορροσΰνης. 

85. 

Χάρτ. 0,23,5X0,16. Κ' αιώνος, φ. 140. 

Στίχοι σελίδων 20, σελίδες μονόστηλοι. Άτυχώς έκ τοΰ μηναίου τοΰτου 

έξέπεσαν περί τάς 125 σελίδας. Άπό τής ιε' Ιουνίου μέχρι τής 28 λείπει 

ή ακολουθία. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων πλακών. Γραφή ανορθό¬ 

γραφος. 

Μηναϊον 5Ιουνίου. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός τοΰτου άνευ συναξαρίων. Συμφωνεί 

κατά πάντα τώ ύπ? άριθ. κώδ. 108 έκτος οτι η εις τας κ ακολουθία έν τφ 

χειρόγραφη) τούτο) έστΐν έορτάσιμος, περιεχουσι προφητείας, τροπάρια εις 

τήν λιτήν, άπόστιχα, καθίσματα, δΰο κανόνας καί στιχηρά είς τούς αίνους. 

Είς τό τελευταϊον φΰλλον 140 έχει τό εξής σημείωμα «|έτελιοιθ(η) 

ό παρόν μην Τοΰνιος έτος ^ωζγ7^ ( = 1554) ήμερα β νοεμβριω: εις τάς 
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πέντε: Διά χειρός εμοϋ ταπεινού καθηγούμενος κα! σεβάσμιας μονής τού 

τίμιου Προδρόμου Μαξίμου ιερομόναχου». 

Εν αρχή προστίθεται ή εις τον μικρόν εσπερινόν της κδ'ακολουθία 
δι’ άλλης χειρός γεγραμμένη, αλλ’ είναι ημιτελής. 

86. 

Χαρχ. 0,22,5X0,16. ΙΖ' αίόσνος, φ. 204. 

στίχοι σελίδων 21, σελίδες μονόστηλοι. Γραφή καθαρά. Δέσιμον άπλούν. 

Εξώφυλλα εκ χάρτου. 

“Υμνοι. Κανόνες και λοιπά άνεν αρχής. 

Ή αρχή του σωζομένου «.. έπεσκέψατο καί εποίησεν λΰτρωσιν.. ». 

Περιέχονται έν αυτφ. 

1. "Υμνοι εις τον Πρόδρομον οκτώ κατ’ήχον, ών ελλείπουσιν οί τρεις 

πρώτοι καί ή αρχή του τετάρτου. 

2. (φ. 3) Δογματικά τά εν ταΐς λιταΐς των Σαββάτων, ήγουν τά καί νυν 

κατ’ ήχον άνά δυο εκτός του πλ. δ' εν. 

3. (φ. 7) Εκλογή ψαλμών. Του πρώτου ελλείπει ή αρχή, οί δ’ άλλοι, 

επιγράφονται τη Κυριακή των Βαΐων, εις την καινήν Κυριακήν ήτοι τού 

Θωμά, εις τήν Άνάληψιν του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, εις τήν Πεντη¬ 

κοστήν, εις τήν γέννησιν του τίμιου Προδρόμου καί εις δίκαιον εις μετα¬ 

μόρφωσή του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, εις τάς λοιπάς Ιορτάς του 

τίμιου Προδρόμου, εις τήν κοίμησιν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, εις Αποστό¬ 

λους, εις ίεράρχας, εις μάρτυρας καί οσίους. 

4. (φ. 30) Υμνοι τριαδικοί κατ ήχον ψαλλόμενοι εις τάς αγίας τεσσα¬ 

ρακοστός μετά των φωταγωγικών. 

5. (φ. 44) Κανόνες οκτώ κατ’ ήχον εις τον άγιον Ίωάννην τον Πρό¬ 

δρομον, ποιήματα Ίωάννου μονάχου μετ’ άκροστιχίδοιν. 

6. (φ. 90) Στιχηρά Θεοτοκία ψαλλόμενα εις τους εσπερινούς των τεσ¬ 

σαρακοστών κατ’ ήχον. 

7. (φ. 107) Έτερα Θεοτοκία απολυτίκια ψαλλόμενα εν όλω τφ ένιαυτώ 

είτε τφ εσπερινφ καί εις Θεός κύριος εν τφ όρθρω καί πάλιν έν τφ τελεί 
του όρθρου. 

8. (φ. 117) Στιχηρά μαρτυρικά κατ’ ήχον ψαλλόμενα τή Παρασκευή 

εσπέρας και τφ Σαββάτφ πρωί άπόστιχον δτι εστι Θεός Κύριος. 

9. (φ. 126) Ετέρα ακολουθία ομοίως κατ’ήχον δτι ενι αλληλούια. 

1°; (<Ρ· 162) Παράκλησις εις τον τίμιον Πρόδρομον μετά κανόνος καί 
μετά τήν εβδόμην φδήν Ευαγγελίου. 

11. (φ. 167) Ακολουθία του μικρού αγιασμού. 
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12. (φ. 174) "Ετερος κανών παρακλητικός εις τον τίμιον Πρόδρομον. 

13. (φ. 178) Ώδαί των ψαλμών. 

14. (φ. 182) Έγκώμιον εις τον επιτάφιον τού Κυρίου ημών Ίησοΰ 

Χριστού. 

87. 

Χάρτ. 0,22x0,14. ΤΕ' αιώνος, φ. 266. 

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλι¬ 

νων πλακών πεποικιλμένων. Γραφή ατημέλητος. 

ΓΙεντηκοστάριον. 

’Άρχεται από τον εσπερινόν τού μεγάλου Σαββάτου και λήγει εις τό 

τέλος τού τή Κυριακή τής Πεντηκοστής εσπερινού. Έλλείποντος έν τή αρχή 

ενός φύλλου τό πρώτον φύλλον άρχεται από τών του πρώτου αναγνώσματος 

των προφητειών λέξεων «και είδεν ό Θεός δτι καλόν». 

Έν αυτή υπάρχει καί τής Ζωοδόχου πηγής ακολουθία, φαίνεται δέ τό 

χειρόγραφον τούτο ούχί τό ακριβές. ? 

Έν τέλει ή επομένη σημείωσις ύπαρχεΐ’ «έτελειώθη η παρούσα βίβλος 

αυτή διά χειρός καμού τού άμαρτολού Μανουήλ τού Ταβουλαρ(ίου) Σωζου- 

πόλεως καί οΐ άναγινώσκοντες τούτην εύχεστε μι διά τού νυν έτος ,ςπλς 

(= 1428) ίνδ. ς' μηνί φευβρουαρίφ β'. τής παναχράντου Δεσποίνης ημών 

Θετόκου καί αειπάρθενου Μαρίας. Αί γραφαί δέ μενοΰσι τών άποιώνων. 

Οΐ δέ δάκτυλοί μου υπό χοός βροτούνται». 

Καί άνω τής σημειώσεως ταύτης ή εξής: 

«Ώσπερ ξένοι χέροντε ιδεΐν πατρίδα 

και οΐ θαλατέδοντες ιδεΐν λιμένα 

και οί πραγματεύοντες Ιδεΐν τό κέρδος 

και οί οτρατεβόμενοι ιδεΐν τα 

οϋτω και οί γράφοντες ιδεΐν βιβλίου τέλος». 

Εις τό τελευταιον φΰλλον β' σημειούται: «Τού έν άγίοις πατρός ημών 

Νείλου Αρχιεπισκόπου Σωζουπόλεως άπόλυτίκιον ήχος δ'.» «Ώς τών Άσω- 

μάτων όμόσκηνον καί τών Αποστόλων έφάμιλον και Ιεραρχών ισοστάσιον 

παναήδημε Νείλε απάντες άνεφημοΰμεν σε δυσώπει προς Κύριον τού εύρειν 

ημάς έλεως»· κατόπιν ήχος πλάγιος τού δ' τή Ύπερμάχφ. 

«Τφ ποιμενάρχη τού Χριστού ασμασι στέψω μεν ιος λυτρωθεντες δι αυτού 

παντός νοσήματος καί γάρ πάσαν νοσον και πάσαν μαλαχίαν ιαται ο θείος 

τάφος αυτού. Εύαρέστως γάρ βιώσας δ δσιος έν τή γή έλαβε χάριν παρά 

Θεοΰ' δΓ δ κραυγάζομεν χαιρε, Νείλε θειότατε». 
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Εις τό φΰλ. 108Ρ σημειούται: παρέλαβον εγώ 6 5Αρμενοχωρίτης άπο 

τον άρχοντα Κριτόπουλον ασπρα π = 80». 

Έν τέλετ υπάρχει εν ψύλλον μεμβράνινον, εν φ φαίνονται και Ιχνη γραμ¬ 

μάτων XI —XII αίώνος έξ ακολουθίας εις ιεράρχην τινά. 

Τό φ. 59Ρ άγραφον ύπαρχον εν αρχή έπληρώθη δι άλλης χειρός διά 

της καταγραφής του καταλόγου διά διαφόρων χειρογράφων. 

Μεταξύ των φ. 123 - 124 λείπει εν φυλλον. 

88. 

Χάρτ. 0,22X0,15. Κ' αίώνος, φ. 135. 

Γραφή ωραία και χειρ επιμελής, άλλα τό βιβλίον σητόβρωτον, τό στά¬ 

χωμα τελείως κατεστραμμένον. Στίχοι σελίδων 21, μονόστηλοι σελίδες. 

Απόστολος. 

Περιέχει 1) τά καθημερινά αναγνώσματα των Αποστόλων τού δλου 

ενιαυτού- από μεν τής Κυριακής τού Πάσχα μέχρι τής Τρίτης μετά την Πεν¬ 

τηκοστήν καθ’ εκάστην, εντεύθεν δέ μέχρι των Βαίων κατά Σάββατόν καί 

Κυριακήν, προσέτι καί τά αναγνώσματα τή μεγάλη Πέμπτη, χή μεγάλη 

Παρασκευή εσπέρας καί τω μεγ. Σαββάτφ εις τον όρθρον καί εις τον εσπερινόν. 

2) Τά τού μηνολογίου' τά πλειω παραπομπας. 

3) Τό εις κοιμηθέντα ανάγνωσμα τού Αποστόλου. Απαντα μετά των 

προκειμένων καί των στίχων. Έν τελεί σημειούται: Τέλος τού Αποστόλου επι 

έτους ,ζοβ' (=1546) Ίνδ. ζ' μηνί Ίουλίψ ημέρα δ'». Εις τό περιθώριον 

σελίδος τίνος υπάρχει σημείωσις άναγράφουσα «ετούτος ο Απόστολος ενι 

τού κυρίτζη Κώνστα τού Καμπά Νικολάου τού υιού καί οποίος τού αποξε¬ 

νώσει νά είναι άφαιρισμένος». 

Εις άλλο περιθώριον «μαβρά μάτη αποχής κορι με μελάνην εγράμενα 

μέ χρισαφη κεντιμένα». 

Έν αρχή καί εν τελεί τρία άγραφα φ. μέ διάφορα διστιχακα κογραμμενα. 

89. 

Χάρζ. 0,21χ0,1ο. ΪΖ' αίώνος, φ. 250. 

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων 

πλακών. Γραφή καθαρά, άλλ* ανορθόγραφος. 

Έβδομαδάρια ήτοι άκολονθίαι σύντομοι τής εβδομάδος τοΰ Σαββάτου και 

Κυριακής. ’Ανθολογία ήτοι σύντομοι άκολονθίαι τοΰ ετονς των Δεσποτικών 

και Θεομητορικών εορτών και ά?Λων άγιων. 5Ακολουθία μικρού αγιασμόν και 

Κανών παρακλητικός τής Θεοτόκον. 

Έν φ. 5015 σημειούται τό εξής: «Ί' Ή ιερά αύτη βίβλος έγράφη διά 

χειρός Μ(ητ)ροφάνους ιερό μονάχου καί έσταχόθη υπό τοΰ ευτελούς Πορφυ- 

, 1 0*7 

Κηιάλογος Λ, ^ * Χ"^ *"* ^ 

.... 
*”.'7_1β01|ϊ) μ,.1 ΙΛ “*·■ , 

υπέρ αμφοτερων . Λ ρ , «Ένράφη ή παρούσα εβδομαδαρια 
Έν δέ φ. 242» σημειούται το 4ης. ^γβαφ^η ;ε(,ομο. 

όμοϋ μέ τό άπολόγιον δια χειρο, εμ μονϊ| τ0- τιμ'ιου ενδόξου 

νάχον έν τή θείμ καί βασι ,'Ιω(? νοί," Ιοί ^ρίσχοντος εν τ?ί Μαύρτ) 

προφήτου Προδρομου και β ν τολμήσει εξόσαι αυτό έκ τής ειρη- 

βαίάααπ *ντίκρι:£* *γ“- 
μένης μονής, ίνα μή ** τον τίμιο^ Πρ^ρομ Υ ^ |γ |αι 

ί;°0\1 4 φ^λα άγραψα καί έν τέλει 7. 

90. 

Χά6τ. 0,21 Χθ,14. Κ' οί®νο5’ φ· 92' 

«»· ·■"» ίΚΪ 
“ **·* *-·* Γ'"" 

καθαρά άλλ’ ανορθόγραφος, ό χάρτης σητοβρωτος. 

Θεία Λειτουργία. 

Φύΐ ί - 26. Ή θεία Λειτουργία Ίωάννου τον Χρυσοστόμου, 

Φΰλ 27. Βασιλείου τον Μεγάλου. 

Φΰλ. 75. Των Προηγιασμένων. δώρον ««ί -Ιγνατίου 

Ένφ. 73» «έτος ,ς^γ ( = *>»« 

πόνος». 
91. 

Μ,μβ*. 0,23X0,18. ΙΒ'- ΙΓ' ^ 233' 

Στίχοι σελίδων 25, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επι “ 

νων πλακών. Γραφή καθαρά 0υνεπληρώθησ«ν διά 
•Εν άρχή καί έν τέλει έλλειπονσι φ Λ, ™ -ο ^ ^ 

χάρτου τοΰ ΙΛ' αίώνος, 20_φυλλ« εν άρχΐ! και 

μεμβράνης διάφορος τής τού χάρτου. 

Μηναϊον Σεπτεμβρίου. 

Περιέχει άπάσας τάς άκολουθίας τοΰ ^πτεμβρίου^νός άνευ σύναξα- 

ρίου. Έχει δέ τά; ακολούθους διαφοράς προς το β »4„ωμΒν τώ 

Είςτάς γ' ό κανών διάφορος εις ήχον π/.. 

Κυρίφ, άρχόμενος «Αίπλοκον εθοεβείας». 
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Εις τάς ς' προστίθεται ετέρα ακολουθία του αγίου μάρτυρος Εΰδόξου. 

Εις τάς ιβ' ό κανών διάφορος εχων ακροστιχίδα «Τον εννομον θεόφρον 

ήνυσας δρόμον» εις ήχον πλ. δ' προς τό ΰγράν διοδεύσας «τοΐς νόμοις εκ 

βρέφος του ποιητοΰ», εις τας κβ προστίθεται ή ακολουθία τοΰ προφήτου 

Ιωνά μετά κανόνος φέροντος ακροστιχίδα «Τοΰ σου προφήτου Χριστέ τό 

κλέος» εις ήχον β'πρός τό εν βυθφ κατέστρωσας άρχομένου «τής ψυχής 

φυλάξας Ιωνά» ποίημα Θεοφάνους. Εις τάς κγ' ό κανών σημειοΰται τοΰ 

Θεοφάνους καί οΰχί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού. 

Εις τας κε ό πρώτος κανών ελλείπει, εις τάς κς' ό κανών τής Θεοτόκου 

καί ό δεύτερος τοΰ αγίου ΙλλείπουσΓ τίθεται δέ έτερος εις ήχον πλ. δ' προς 

τό Αρματηλάτην Φαραο.) και άρχόμενος «ώς καθαρώς ήγαπημένος γέγονας». 

Εις τάς κη' προστίθενται αναγνώσματα προφητειών καί στιχηρά. 

Είναι διηρημένον εις τετράδων καί τά μεμβράίνά είσι 25 άριθμού- 

μενα β - κζ 

Εις το τέλος τοΰ 230 φύλλου «τέλος τφ Θεφ δόξα* κάλαμος γράφει καί 

χειρ καυχάται Θεοΰ τό δώρον καί Ίωάσαφ ζΐομας(;)», τό όποιον βεβαίως 

άναφέρεται εις τά επί τοΰ χάρτου γεγραμμένα. 

Από τοΰ ψ. 230 Ρ - 233 έχει Θεοτοκία σταυρώσιμα. 

92. 

Μέμβρ. 0,23χ0,19,δ. ΙΛ' αϊώνος, ψ. 226. 

Στίχοι σελίδων διάφοροι, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον μεμβράνη επί χάρ¬ 

τινων πλακών. Γραφή καθαρά. 

ΓΙανλος Ευεργετικός. 

«Έκ των συλλογών τοΰ όσιωτάτου πατρός ημών Παΰλου». Προηγείται 

πίναξ τοΰ περιεχομένου, τοΰ οποίου τά πρώτα φύλλα έλλείπουσιν. Επίσης τό 
τέλος ελλείπει. 

Έν τή κάτω φα τοΰ τελευταίου φΰλλου «δλον τό βιβλίον είναι 28 

τετράδια». Οΰδεμία χρονολογική σημείωσις υπάρχει, άλλ’ είναι άρχαΐον χει¬ 

ρόγραφον. 

Εν τή α σελίδι τοΰ φ. 2! «Πατερικοϋ συλλογή τοΰ αγίου Παΰλου τής 

Ύπεραγίας τής εν τή νήσω Χάλκης». 

93. 

Μεμβρ, 0,23x0,18. ΙΛ' αίώνος, φ. 146. 

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι, γραφή καθαρά. Δέσιμον άπλοΰν, 

εξώφυλλα έκ χάρτου. 
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Μηνάίον Ηονλίον. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός άνευ συναξαρίων. Ελλιπές πατά την 

αρχήν καί τό τέλος, τό δέ σφζόμενον άρχεται από των λέξεων^ «λαμπρός 

οικεΐν ήξιώθητε» καί λήγει εις τάς λέξεις «δτι εγώ είσίν ό έν θαλάσση». 

Ή εις την α' ακολουθία είναι άνευ αρχής καί τέλους, ή εις την β' ελλεί¬ 

πει, τής εις τάς γ' ελλείπει Ιλάχιστον μέρος έκ τής αρχής, τής εις τάς δ' 

σώζεται Ιλάχιστον μέρος εκ τής αρχής. Εις τάς ε', ς , ζ έλλείπουσιν, της είς 

τάς η' ελλείπει Ιλάχιστον μέρος έκ τής αρχής, καί είς τάς λα' ελλείπει τό τέλος. 

Έν έκαστη ακολουθία τίθεται πρώτον τό άπολυτίκιον, δπερ καλείται 

κάθισμα, κατόπιν έ'τερα καθίσματα εί ΰπάρχουσι καθίσματα τό κοντάκιον καί 

ό οίκος. Επέρχονται στιχηρά τά είς τό Κύριε έκέκραξα, τά τοΰ στίχου, τά τής 

λιτής καί τά εις τούς αίνους καί κατόπιν ό κανών, εάν δέ ΰπαρχη καί δεύ¬ 

τερος τίθεται μετά τό τέλος τοΰ πρώτου κανονος. Εξαποστειλάριον δε και 

αναγνώσματα προφητειών ούχ ύπάρχουσιν. 

Ώς επί ιό πλειστον τά στιχηρά καί τά καθίσματα είσι διάφορα, έν γένει 

δέ ΰπάρχουσι πλείονα είς τό χειρόγραφον τοΰτο ή είς τά έντυπα. Οί δέ κανό¬ 

νες είσι διάφοροι είς τάς ι'. ια'. ιβ'. ιε'. ις' καί κδ ’ ομοίως καί ό είς τάς ιζ 

δεύτερος καί ό είς τάς κς' πρώτος. 

Είς τάς θ' προστίθεται ακολουθία τών όσιομαρτΰρων ΠατερμουΟίου 

καί Κύπριος. Είς τάς ιβ' προστίθεται τό δνομα τοΰ μάρτυρος Γολινδούχ 

άνευ ακολουθίας. Είς τάς ιγ'αντί τών είς τά έντυπα ακολουθιών υπάρχει 

είς τάς ιδ' ακολουθία τοΰ Αποστόλου Άκύλα, είς δέ τάς ιδ' ακολουθία τοΰ 

μάρτυρος Άντιόχου. 

Είς τάς ιη' προστίθεται ακολουθία τοΰ αγίου μάρτυρος Υακίνθου, εις 

δέ τάς κα' τοΰ προφήτου Ιεζεκιήλ. 

Ή είς τάς κγ' ακολουθία τοΰ μάρτυρος Φωκά μετατίθεται είς τάς κβ , 

άλλα μετά προσομοίων καί κανόνων διαφόρων τών εις τό έντυπον, εις δε 

τας κβ' άκολουδία τής αγίας Μαγδαληνής μετατίθεται εις τας γκ , είς τας κε 

προστίθεται ακολουθία τών αγίων γυναικών Όλυμπιάδος καί Εΰπραξίας. 

Είς τάς λα' υπάρχει πρώτον ακολουθία τοΰ μάρτυρος Ίωάννου τοΰ Στρα¬ 

τιώτου τοΰ έν Τράλη τής Ασίας κειμένου, μεθ’ ήν του άγιου Ευδόκιμου 

ατελής, ή δέ τών προεορτιών ελλείπει. 

Έλλείπουσιν ή δεύτερα ακολουθία είς τάς κς' καί είς τάς κθ'. Οί δεύτεροι 

κανόνες έλλείπουσιν είς τάς ιθ' καί είς τάς κ , ο δέ πρώτος εις τάς κζ . Ακο¬ 

λουθία τών Προπατόρων ούχ υπάρχει. Παρατηρητέον προσέτι δτι είς τους 

πλείστους κανόνας υπάρχει καί ή δεύτερα φδή. 
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94. 

Μεμβρ. 0,22,5X0,18. ΙΓ'-ΙΔ' αΐώνος, φ. 172. 

Στίχοι σελίδων 24, σελίδες μονόστηλοι. Αέσιμον δέρμα μέλαν υπέρυ¬ 

θρον έπι ξύλινων πλακών σητοβρώτων. Γραφή καθαρά, καλώς διατηροΰμενον. 

Μηναΐον 3Ιανουάριου. 

Περιέχει τάς ακολουθίας του μηνός τοΰτου άνευ συναξαρίων καί ανα¬ 

γνωσμάτων προφητειών. Εις τάς ε' του μηνός εορτάζεται 6 άγιος Γρηγόριος 

δ εν τη Ακρίτα. Εις τινας δέ ημέρας οί κανόνες είσί διάφοροι των εις τά 

έντυπα καί εις άλλας οί δεύτεροι κανόνες έλλείπουσιν. Εις δέ τάς κγ' αντί 

τών εις τά έντυπα κανόνων ύπάρχουσιν έτεροι. Τά στιχηρά πολλά διαφέ- 

ρουσί' καθίσματα δέ καί στιχηρά εις την λιτήν καί απολυτίκια παντελώς 

έλλείπουσιν. 3Εκ τής ακολουθίας τών Ωρών τών Φώτων μόνον τά στιχηρά 

ύπάρχουσιν, ή δέ ακολουθία του αγιασμού ελλείπει. Τινά τροπάρια στιχηρά 

καί ειρμοί φέρουσι καί σημεία μουσικής. 

Έν τέλει ύπάρχουσι φύλλα 23 χάρτινα, έφ3 ών ύπάρχουσιν αναγνώ¬ 

σματα προφητειών, ή ακολουθία τών Ωρών τών Φώτων καί τινα στιχηρά 

καί κανόνες καί είναι γεγραμμένα διά νεωτέρας χειρός προς άναπλήρωσιν. 

Ή ακολουθία τών τριών Ιεραρχών υπάρχει. 

Εις τό φ. 148 Ρ έχει εις τό τέλος τής ακολουθίας τής 31 Τανουαρίου 

Κύρου καί Τωάννου «Θεού τό δώρον καί πόνος Μελετίου». 

Κάτωθι εις την α' στήλην τού α' φύλλου «Μηνολόγιον τής Παναγίας 

τής έν τή νήσφ Χάλκης». 

95. 

Μεμβρ. 0,21X0,16. τον 1514 φ. 245. 

Στίχοι σελίδων 23, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον ύφασμα ερυθρόν πεπα- 

λαιωμένον επί ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά καί επιμεμελημένη. Μετά 

εικόνων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών. 

Εναγγέλιον. 

“Εχει τήν εξής σημείωσιν: Τό παρόν τετραευαγγέλιον άφιερώθη εις τον 

ναόν τής ύπεραγίας Θεοτόκου έν τή νήσφ τής Χάλκης ύπό τού έν μακαρία 

τή λήξει γενομενου αειμνήστου άρχιερέως Καλλίστου Φιλιππουπόλεως, μηνι 

Όκτωβρίφ ια' ημέρα γ' ώρα ζ' τής νυκτός έν έτει ,ζκβ' ( — 1514), ετι δέ 

Ικοιμήθη έν αυτή τε τή ημέρα καί ώρα καί έτάφη έν τή αυτή μονή». 

Έν αρχή έκάστης συγγραφής τών 4 Ευαγγελίων εύρίσκονται αί εικόνες 

τών 4 Ευαγγελιστών έπιμελώς Ιπεξειργασμενών. Αί προμετωπίδες επίσης 
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έπιμελώς πεποικιλμέναι, τά δέ αρχικά ψηφία έκάστης συγγραφής έζωγραφη- 

μένα δι’ ενός προσώπου μικροσκοπικού. 

Αί Ιπιγραφαί τών Ευαγγελίων καί τά αρχικά αυτών γράμματα γεγραμ¬ 

μένα χρυσή μελάνη. Κάτωθι τής α' στήλης τού φ. 150 σημειούται: «Ό καθη¬ 

γούμενος αρχιμανδρίτης και Πρωτοσυγκελλος τής σεβάσμιας βασιλικής και 

έπονομαζομένης τού Κρημνού» καί παρακατω δι άλλης γραφής καί άλλης 

μελάνης: «ελάχιστος έν ίερομονάχοις καί πνευματικούς πατήρ Μακάριος 

ό έ'χων τό άγιον Εναγγέλιον τούτο καί ο άναγινώσκων εύχου μοι διά τον 

Κύριον όπως λάβω λΰσιν αμαρτημάτων». 

Τά δύο τελευταία φύλλα είναι χάρτινα μέέτέραν γραφήν μεταγενεστέραν 

έν τω τελευταίφ φύλλω. «Τό παρόν τετραευαγγέλιον άφιερώθη εις τον ναόν 

τής * Υπεραγίας Θεοτόκου τής έν τή νήσφ Χάλκης ύπό τού εν μακαρια τή 

λήξει αειμνήστου αρχιεπισκόπου Καλλίστου, γενομενου Φιλιππουπολεως μηνι 

όκτωβρίφ α' ήμερα Γ' ώρα ζ' τής νυκτός έν έ'τει ,ζκβ'.Ν. β = 7022 = 1514, 

έτι δέ έκοιμήθην έν ταύτη τή ημέρα τε καί ώρα καί έτάφη έν τή αυτή μονή. 

Έν τω αύτφ χρόνφ Ικοιμήθη καί ό πανοσιώτατος πατήρ ημών Μακάριος 

ιερομόναχος" μηνι Σεπτεμβρίφ ιγ'». Άτυχώς τό Εύαγγέλιον ούχ εύρηιαι έν 

τή Βιβλιοθήκη. 

(Έπεται συνέχεια) 

γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων καί άπό Παραμυθίας 



ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Πηγάς αναφερομενας εις τά Βυζαντινά λουτρά, καίτοι δεν έχομεν πλού¬ 

σιας, εν τούτοις δυναμεθα νά εΐπωμεν ΐκανάς, δυναμένας αρκούντως περ'ι 

του θέματος να μάς διαφωτίσωσι. Και εκ των Βυζαντινών δη λα δή ιστορικών 

και χρονογράφων δυναμεθα ν’ άρυσθώμεν σημαντικός πληροφορίας 1 ώς και 

εκ τών έμμετρων κειμένων, είς ά δέον νά καταλέξωμεν τά διάφορα εις λουτρά 

επιγράμματα2, τάς εκφράσεις λουτρών τάς ευρισκομένας εις τά τών τελευταίων 

αιώνων έπυλλια::Ι ώς καί τάς περιγραφάς τών δώδεκα του έτους μηνών. 

Αξιαι λόγου έπ ίσης είναι αί πληροφορίαι αί παρεχόμενοι έν τη περί- 

γραφή του υπο του Διγενη κτισθέντος λουτρού, έν τώ όμωνΰμφ έ'πει ή ώς 

και τών λουτρών επιφανών Βυζαντινών, ώς είναι αϊ περιγραφα! τού λουτρού 

τού Θεόδωρου Μετοχιτου και τού Χουμνου5, προς δέ καί έν τώ κατά τών 

ηγουμένων ποιήματι Θεοδώρου τού Προδρόμου. 

Καί ή εις πεζόν δέ γεγραμμένη ηθοποιία τού Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, 

εν η περιγραφεται τό πάθημά λουομένου, ούτινος έκλάπησαν τά φορέματα 

(Τ^ίοΐ, Εα$1α.1:1ιϋ ορυεο. 328- 58 έξ.) άρκούντα διδάσκει. 

Τά Βυζαντινά έπειτα μυθιστορήματα, ώς λ.χ. τό τού Ευσταθίου Μακρεμ- 

βολιτου τά καθ Υσμίνην καί Ύσμινίαν, παρέχουσιν ενιαχού λόγου αξίας 

πληροφορίας, διά νά μη παραλίπωμεν τά τυπικά τών μονών, ένθα, έν τοΐς 

σχειικοΐς κεψαλαιοις, και ακριβή και άρκούντα λέγονται. Σημαντικήν έπ’ισης 

βοήθειαν πρός έρευναν τού θέματος ημών παρέχει ή μελέτη τών αγιολογι¬ 

κών κειμένων, καί μάλιστα τών άναφερομένων εις ιατρούς άγιους, τούς 

Κοσμάν, ψέρ’ ειπεΐν, καί Δαμιανόν, τον άγιον Αρτέμιον κ.τ.λ. 

ι Πολλαί είναι αί πληροφορίαι αί παρεχόμεναι υπό τού I. Μαλάλα περί τών λου¬ 

τρών τής 1 Αλεξανδρείας και Αντιόχειας. 

Ως είναι τά του Άγαθίου, Παύλου Σιλεντιαρίου, Λεοντίου του Σχολαστικού. Αύσο- 

νίου κ.τ.λ. Βλ. καί Παλατ. Άνθολ. IX άρ. 606 έξ. (έκδ. ϋΐάοί.) 

Βλ. πρός τουτοις καί τοϋ Ίωάννου Γαζαίου έκφρασιν τοΰ κοσμικού πίνακυς 

τοΰ δντος έν τφ χειμερίω λουτρώ (Ρ. Ρτί εάΐ ύη ά ο γ, Ρ&υΐυε νοπ Οαζα υπό Ραιιίπε 

δΐ1βπίίαπα5 II. 161 έξ ) πρός δέ καί τό κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην ερωτικόν 

δράμα στίχ. 291 έξ. (έκδ. Λάμπρου) καί την Άχιλληΐδα στίχ. 780 έξ. (έκδ. Η6586ΐΐη§). 

4 Στίχ. 1270 έξ. (Έκδ. Γ. Μηλιαράκη). 

-ΈπιΘι Ρ. Ο π ί 1 π η ά, ραΐαΐε άε Τύόοάοι-ε Μέίοοίιΐίο έν Ιλβνιω ιΐβκ όΐιιαβδ 

Ο'ι-εοηιιοε 65 (1922) σελ. 90 καί Ευθυμίου Μαλλάκη, Είς τό λουτρόν τού Χούμνου 
έν’Επετ. Παρνασσού 7.17. 
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'Όσον αφορά είς τά έν Κιονσταντινουπόλει κτήρια διαφόρων επισήμων 

λουτρών, πολλάς καί ενδιαφέρουσας πληροφορίας θά εύρη δ βουλόμενος είς 

τά τού Ψευδοκωδινού πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως. 

’Άλλη πηγή πρός γνώσιν τών άφορώντων είς τά Βυζαντινά λουτρά είναι 

διάφοροι λόγοι τών πατέρων τής Εκκλησίας όμιλοΰντων περί παρθενίας ή 

κατά τής τών συγχρόνοιν πολυτελείας καί ακολασίας. Δια την παλαιοτεραν 

εποχήν πολύτιμον οδηγόν θά έχη αναμφίβολος δ ερευνητής τά τού Κλήμεντος, 

δστις είς δύο κεφάλαια τού Παιδαγωγού του διά μακρών ώμίλησε περί λου- 

τοού1, πρός δετά ερμηνεύματα τού ΙΙολυδεύκους, καίτοι ωρισμενα μέρη αυτών 

μάλλον πρός τον άρχαΐον Ελληνικόν βίον προσαρμόζονται. Είς τάς σημαντι¬ 

κός έπειτα πηγάς καταλεκτέαι. αί έπ’όνόματι τού Ρώμης Κλήμεντος φερόμεναι 

διαταγαί τών αγίων Αποστόλων, τά διάφορα ένοικιαστήρια λουτρών συμ¬ 

βόλαια2, οί νόμοι, ένθα συχνά γίνεται λόγος περί τής θέσεως ένθα επιτρέ¬ 

πεται νά κτίζεται τό λουτρόν καί τών σχέσεων τού ιδιοκτήτου ή ένοικιαστού 

πρός τούς γείτονας, ώς καί διάφοροι κανόνες τών οικουμενικών συνόδων 

συμπεριλαμβανομένων, εννοείται, καί τών υπό τών ερμηνευτών τών κανόνων 

τούτων προστιθεμένων. Καί τά ονειροκριτικά δέ βιβλία άρκούντα περί λου¬ 

τρών μάς διδάσκουσιν. ? 

Είδικώς περί τού λουτρού τού βασιλέως καί τής βασιλικής νύμφης προ- 

κειμένου, δέον νά συμβουλευθή τις τά υπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεν- 

νήτου εν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως λεγάμενα (σελ. 215.20-216.3 

καί 551 - 556). 
Εις τάς πηγάς τέλος καταλεκτέα καί τά έν έρειπίοις σφζόμενα λουτρά 

καθώς καί διάφοροι εικόνες, ώς αί τού χειρογράφου τής χρονογραφίας τού 

Σκυλλίτση. 

Έν τή μελέτη ημών ο λόγος θά είναι περί τών χαριν καθαριοτητος ή 

αναψυχής γινομένων ?ωυτρών έν ίδίοις οικοδομήμασιν, ουχι δε περί τών εν 

θαλάσση ή ποταμοϊς, ουδέ περί τών θεραπευτικών τοιούτων τών είς διαφό¬ 

ρους τουτέστι λουτροπόλεις ευρισκομένων αυτοφυών θερμών. Διά τον μέλ¬ 

λοντα καί από τής επόψεως αυτής νά έξετάση τό θέμα, πλήν τού^ Γαληνού, 

πολύτιμοι οδηγοί θά είναι άφ’ ενός μέν οί ιατροί Ορειβάσιος καί Αλέξαν¬ 

δρος 6 Τραλλιανός3 καί όσα σχετικά λέγονται είς τό οοτραε τών τηδάΐοί 

Οταοοί 1ΏΪΠ0Γ65, άφ’ ετέρου δέ τά διάφορα επιγράμματα η στίχοι εις γνωστά 

θερμά, ώς ήσαν τά έν Σμύρνη Άγαμεμνόνεια, τά τής ΙΊρούσης, καί μάλιστα 

1 Τό Ε'. κεφ. τοΰ Γ'. βιβλίου τού Παιδαγωγού επιγράφεται «πώς περί τά λουτρά 

άναστρεπτέον» καί τό Θ . «τίνος ενεκεν τό λουτρον παραλ7]κτεον», 

2 Έν τούτωνέξέδωκεν ό Κ. Σάθας έν τή μεσαιωνική του βιβλιοθήκη τ. 6 σ. 624.625. 

3 Τάς πηγάς ταύεας έχρησιμοποίησα έν μέρει είς την παρούσαν μελέτην. Πβ· και την 

διατριβήν τοΰ Έμμ. Εμμανουήλ, Λουτρά καί ιαματικά ΰδατα εν τή άρχαιοτηχι. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ Ετ αίρει αχ Βυζλντ. Σπουδον, έτος ΙΛ’. 13 



194 Φαίδωνος ϊ. Ιίουκουλέ 

τα εν Πυθίοις ζ α'τινα τελευταία χαριν παραψυχής και θεραπείας συχνά επε- 

σκέπτοντο οί κάτοικοι τής πρωτευοΰσης και δή και οί βασιλείς *, και υπέρ 

του κτηρίου των όποιων ιδιαιτέραν πρόνοιαν έ’λαβεν ό Ιουστινιανός 3. 

ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΡΟ^ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ 

Πολλοί, μη γνωρίζοντες ακριβώς τά πράγματα καί παρασυρόμενοι υπό 

της συνήθειας ώρισμένων μοναχών, καί μάλιστα ασκητών, έπαναλαμβάνουσι 

κατά κόρον ότι οί Βυζαντινοί ημών πρόγονοι, άλουσίαν άσκουντες, έλαχίστην 

σχέσιν είχον μέ τά λουτρά. Την άδικον ταυ την κρίσιν πλείσται μαρτυρίαι 

έρχονται νά διαψευσωσιν. ’Ήδη κατά τον Β' μ. X. αιώνα ό Άρτεμίδωρος |ν 

τοϊς ονειροκριτικούς του, πιστοποιών την παρά τοΐς συγχρόνοις του συχνήν 

χρήσιν των λουτρών, έγραφε· «πάλαι μέν γάρ είκός είναι πονηρά τά βαλα- 

νεΐα, επεί μή συνεχώς έλούοντο οί άνθρωποι μηδέ είχον τοσαυτα βαλα- 

νεΐα» 4. Τήν συχνήν όντως χρήσιν λουτρών παρά Βυζαντινοί; άποδεικνόουσι 

δυο τινά, πρώτον ή ΰπαρξις δημοσίτον λουτρών εις πάσαν σχεδόν πόλιν του 

κράτους Γ’ καί δεύτερον αί μαρτυρίαι των συγγραφέων. "Οντως ό τε Σωζομε- 

νός εν τή Εκκλησιαστική του ιστορία καί ό Ιστορικός Προκόπιος έν τώ πεοί 

χτισμάτων εργω του τήν ΰπαρξιν βαλανείων θεωρουσι χαρακτηριστικόν 

πόλεως μεγάλης καί ευδαίμονο; ί;, πολλοί δέ αύτοκράτορες έφρόντιζον μικράς 

ή μεγάλας πόλεις του κράτους των νά κοσμώσι δι’ άνεγέρσεως λουτρών ή 

άνακτίσεως παλαιών υπό σεισμών ή πυρκαϊάς ψθαρέντων. Ούτως ό Ανα¬ 

στάσιος Α'. φέρεται ότι έκτισεν έν έκαστη πόλει δημόσια λουτρά 7, έν Νικο¬ 

μήδεια έχουοη, κατά Λιβάνιον, λουτρών μεγέθη 8 καί παθουση υπό σεισμών, 

Θεοδόσιος ό Β' <έκτισε καί τά δημόσια καί τούς έμβόλους καί ιόν λιμένα 

ι Υπάρχει ποίημα εις τά έν ΠυίΚοις θερμά άποδιδόμενον εις ΙΙαΰλον τόν Σιλεντιάριον, 

πράγματι όμως γραφέν υπό Λέοντος του Μαγίστρου του άκμάσαντος επί Λέοντος ΣΤ’. 

καί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, ώς άπέδειξεν ό δ. Μετόχι έν τή Κινίνα 

3ίιι<Κ οτίβαΐαΐΐ τόμ. 10 (1924) Βλ. καί Β. Κάνδη, Ή Προύσα σ. 166 καί 4 σ. 245. 

Διά τά Αγαμεμνόνεια βλ. Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί 

ειδήσεις, Λαογρ. τόμ. 4 σ. 245. Πρόσθες Έμμ. Εμμανουήλ, Λουτρά καί ιαματικά 
ΰδατα έν τή άρχαιότητι σ. 43. 

2 Προκοπίου, Περί χτισμάτων 5.3.16.20, Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών 
Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου (Μι^πθ, Ρ. Ο. 99. 253 Β). 

3 Προκοπίου, Ένθ’άν. 

I Άρτεμιδώρου, Όνειροκριτικά 1.64. 

0 Περί ανυπαρξίας λουτρών εις μικρούς συνοικισμούς καί νήσους μικρός όμιλσΰσιν 
οί συγγραφείς- Κλή μ εντός, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 σ. 264 στίχ. 15 έξ. (έκδ. δίάΐιΐίπ). 

II Σοίζο μενοΰ, Εκκλ. ίστορ. 4, 9, Προκοπίου, Περί κτισμάτων 5, 4 (σ. 158.20 
εκδ. Η&υτγ). 

1 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 409.15. 

8 Λ ιβ αν ίου, Μονιρδία έπι Νικομήδεια 7 (τόμ. 4 σ. 333. 12 ΡοΓδίοτ). 
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Χαί τά θεωρία» ’, ό δ’ Ιουστινιανός, άνακτίσας τό ήρειπωμένον φρούριον 

χΐής έν Καππαδοκία Μωκησοΰ, πλήν άλλων, «καί λουτρώνας έδείματο» *. 

Τήν πολυτέλειαν δέ τών λουτρών τής Αντιόχειας έπανειλημμένως έπαινοΰ- 

σιν ό τε Μαλάλας έν τή χρονογραφία ίου καί ό Εύάγριος έν τή έκκλησια- 

σιιχή ιστορία του 3. ’Άξιον μάλιστα σημειώσεως είναι ότι ο Θεοδόσιος Α 

μετά τήν έν Αντιόχεια έπανάστασιν τοΰ 387, προς τιμωρίαν, διεταξε νά 

κλείσωσι τά βαλανεΐα τής πόλεως, καί, κατά τόν μαριυροΰντα Χρυσόστομον, 

«ούδείς έτόλμησε παραβήναι τόν νόμον καί συνήθειαν προβαλέσθαι» 

καίτοι, ώς ό ίδιος λέγει, «τό μ ή λουσασθαι χαλεπόν» *. 

ΙΤρός τοΰτοις γνωρίζομεν ότι έν τώ χωρίο) Δαράς της Μεσοποταμίας, 

τή μετέπειτα Άναστασιουπόλει, ό βασιλεύς ’Αναστάσιος ίδρυσε δυο δημόσια 

λουτρά 5, έν δέ τοΐς άναπλεομένοις μέρεσι τοΰ Βοσπόρου ύπήρχον πολλά 

λουτρά, άτινα οΰχί σπανίως μετεχειρίζοντο οί κάτοικοι τής πρωτευουσης, 

μάλιστα οσάκις έν αυτή έσπάνιζε τό ύδωρ β. 
Πόσον τέλος διαδεδομένον ήτο τό λοΰσιμον παρά Βυζαντινοΐς μαρτυρεί 

τό δτι έν Βυζαντίφ επί Θεοδοσίου τοΰ Β' ύπήρχον οκτώ μεγάλα δημόσια 

λουτρά καί εκατόν πεντήκοντα τρία ιδιωτικά 7, προς δέ οι;/ την επομενην 

τής καταλήψεως τής Αλεξάνδρειάς έ'γραφεν ό Άμροΰ προς τόν Ομάρ ότι 

εύρεν έν τή πόλει τετρακισχίλια λουτρά 8. 

110ΣΑΚΙΣ 12ΛΟΥΟΝΤΟ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ 

Ό Χρυσόστομος έν τή εξορία του παραπονεΐται ότι έξη «απορία αναγ¬ 

καίων καί μη δέ βαλανείω χρήσθαι δυνάμενος» 9, παριστάνει δέ τούς κατοί¬ 

κους τής Αντιόχειας τούς μή λουσθέντας επί είκοσαήμερον, ένεκα τής προ- 

μνημονευθείσης άπαγορεόσεως τοΰ Θεοδοσίου, ώς δυσχεραίνοντας και νομί¬ 

ζοντας ότι επί όλόκ/.ηρον έτος δέν έλοΰσθησαν10. Τό φιλόλουτρον ιών 

ι I. Μαλάλα, Χρονογρ. 363.12. 

2 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 5.4 (σ. 158. 20). 

•ϊ Εύαγρίου, Έκκλ. ίστορ. 1. 12, I. Μαλάλα, Χρονογρ. 423. 4· 

4 Χρυσοστόμου, Όμιλία ΙΔ'. πρός Άντιοχεΐς (Μΐρμιο, Ρ. Ο· 49. Ιοί -2). 

■ΐ 1. Μαλάλα, Χρονογρ. 339. 16. 

« Νικήτα Χωνιά του, Χρον. Διήγ. 668. 15 Τοΰ Μανασσή κυροΰ Κωνσταν¬ 

τίνου, Έκφρασις άλιόσεως σπίνων καί άκανθίδων (Κ Ηοπια, Αικι’.οΐιΐίΐ ζογ 1>νζαπΐί- 

ηΐίςΐιεη ΙάΐοΓαίιιτ σ. 6.) 

' Σκ. Βυζαντίου. Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 119.120. 

8 8. Μαντοδόηγ, Τ<*3 3αΐπ3 οπεηΐίΐιιχ σ. 37. Ό Γύλλιος 72 έτη μετά τήν άλωσιν 

εύρεν έν Κωνσταντινουπύλει πλέον τών 100 λουτρών, ών τά 50 δίδυμα- Ενϋ άν. σ. 4ο. 

Χρυσοστόμου, Τή αίδεσιμοιτάτη διακόνφ Όλυμπιάδι επιστολή Δ . (Μί§πο, I 

52. 592). 
ω Χρυσοστόμου, Όμιλία ΙΗ’. πρός Άντιοχεΐς (Μΐ^ιιυ, Ρ-Ο. 49. 187- 188). ϋς τι 

δεινόν άναφέρεται και ή επί 47 ημέρας άλουσίαβίος καί πολιτεία Μαρτίνου αρχιεπισκό¬ 

που Ρώμης, (Αηα'.. ΒοΙΙ. 51.257). 
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“Ανποχέων έπιβεβαιοΐ άλλως τε καί ό Ίουλιανός λέγων οτι ούτοι, μιμούμε¬ 

νοι· την των Φαιάκων ευδαιμονίαν, συχνά έχρησιμοποίουν τά θερμά λουτρά \ 

Οτι δέ πολύ συχνά ελούοντο οΐ Βυζαντινοί μαρτυρεί δ τε Κλήμης λέγων 

«οΰ δει συνεχώς καί πολλάκις τής ημέρας λούεσθαι» 1 2 καί πάλιν 6 Χρυσό¬ 

στομος παρατηρών δη «τά βαλανεΐα συνεχώς γινόμενα τό σώμα έξίτηλον 

εργάζεται» 3 καί άναφιονών περί των νεανίδων παλαιοτέρων εποχών «ουδέ 

γάρ αύτάς (τάς θυγατέρας) έτρεφον αί μητέρες καθάπερ τάς νυν βαλα- 

νείοις πυκνοϊς, μύρων άλοιφαΐς, μαλακοϊς ίματίοις» 4. Βραδύτερον Αλέ¬ 

ξανδρος ό Τραλλιανός έπέγραψεν εν τμήμα του έργου του «τοΐς έθος εχουσι 

κεχρήσθαι συνεχέσι λουτροΐς» 5, Μιχαήλ ό Ψελλός έν ποιηματίφ του περί 

λουτρού όμιλεΐ περί του σπαταλικώς λούεσθαιβ, είπε δέ κατά τον ΙΒ' αιώνα 

καί ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος «τά πυκνά λουτρά βλακείας είσίν ενδείξεις» 7. 

Καί ταΰτα μέν γενικώς* είδικώτερον δμως γνωρίζομεν καί ποσάκις οΐ 

φιλόλουτροι τών Βυζαντινών Ιλοΰοντο. Αί διαταγαί π.χ. τών αγίων \Απο- 

στόλων όμιλοΟσι περί περισσοτέρας λοΰσεως, καί δη τής καθ’ ημέραν 8, καί 

Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, έν τφ Παιδαγωγώ του, περί του «συνεχώς καί πολ¬ 

λάκις τής ημέρας λούεσθαι» 9. 

Ου μόνον δ’ οΐ λαϊκοί, άλλα καί οΐ κληρικοί καί μοναχοί συχνά κατά 

το διάστημά τής ημέρας ελούοντο, άναφέρεται μάλιστα καί τό ανέκδοτον του 

Πατριαρχου Σισινίου τού Α', δστις, όταν ήρωτήθη διατί, επίσκοπος ών, δίς 

τής ημέρας έν δημοσίοις λουτροΐς λούεται, άπήντησε, διότι δεν δύναμαι νά 

λουσθώ τρις10. Κατά τον ΙΒ' έν τούτοις αιώνα τό τρις τής Έβδομάδος 

λούεσθαι, σύνηθες δν, έθεωρείτό πως υπερβολικόν καί βλακείας δείγμα* 

δ Πρόδρομος τουλάχιστον παριστάνει τον πατέρα του λέγοντα προς αυτόν 

αυτός όταν έμάνθανε λουτρον θύραν ονκ εΐδεη 

και τώρα λοντρακίζεται τρίτον την Εβδομάδα 

1 Ίουλιανοΰ, Άντιοχιχος ή μισοπώγων σ. 342 Ό. 

2 Κλήμενχος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 σ. 263.22. 

3 Χρυσοστόμου, Εις Ιωάννην ομιλία ΙΗ'. (Μί^ηε, Ρ.Ο. 59. 118). 

4 Χρυσοστό μου, Έγκώμιον εις Μάξιμον (Μί»ιιε, Ρ.Ο. 51. 239). 

5 Άλεξ. Τραλλιανού Α'. 377. 

6 I <1 εΐ ετ, ΡΗγδίεί εί ηιεάίοί Οταβεί ιηϊηοΓεδ 2.193. 

7 Ταίεΐ, ΕιΐδΙαίΗη ορυδοαία 228.48. 

3 Κλήμενχος Ρώμης, Διαταγαί τών αγίων Αποστόλων (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 1.588). Πβ, 

καί την σημερινήν παροιμίαν κάθε μέρα ’ς τό χαμάμι, κλάν’ ό διάβολος 'ς τή γούρνα, 

επί τών δαπανώντων εαυτούς εις τρυφηλόν καί άσωτον βίον I. Βε ν ιζέλου, Παρ. 118.14. 

9 Κλήμενχος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 (σ, 263.27 δίαδίίπ). Ό Γαληνός, χάριν θερα¬ 

πευτικών σκοπών, συνίστα άπό καιρού είς καιρόν δυο ή τρία λουτρά καθ’ ημέραν 
Όρειβάσ. 2.875 (έκδ. Ό&γ6πιΙ>6γ§·). 

10 Σ ίο κράτους, Έκκλ. ίστορ. βιβλ. 6 κεφ. 22. 

Η.β8δ6ΐΐη§-ΡβΓηοί, Ροέιπβδ Ρι-οάτοηπομιεδ 4.10 
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πληροφορία, ήν καί άλλα κείμενα έπιβεβαιούσι \ Κατά τά ιατρικά δέ βιβλία, 

οί Βυζαντινοί δεν έπρεπε κατά Ιανουάριον νά λαμβάνωσι πλείσνα τών τεσ¬ 

σάρων λουτρών, κατά Μάρτιον τών έξ καί κατ’ Απρίλιον τών οκτώ 2. 

Ύπεστηρίχθη καί έπιστεύθη ότι οΐ μοναχοί κατά τούς Βυζαντινούς 

χρόνους ήσκουν, ως έπί τό π?<,εΐστον, αλουσιάν τα τυπικά εν τουτοις ιών 

μονών άλλα λέγουσι. Τό τυπικόν π.χ. τής μονής Εύεργέτιδος ορίζει νά λού- 

ωνται οΐ μοναχοί αυτής κατά τετραμηνίαν 3, κανονική δ’ έθεωρειτο ή άπαξ 

του μηνός λούσις4 ή καί ή δίς5, συνήθης δ3 έπ3 ίσης καί η άπαξ ^της 

Έβδομάδος, ως καί έκ τών τυπικών πάλιν διδασκόμεθα 6 καί έκ τών έξης 

Προδρομείων στίχιον 

αυτός τόν μήνα τέταρτον είς τό λ,οντρόν υπάγει, 

συ δέ άπό Πάσχα είς ετερον Πάσχ^α λουτρον ον βλεπεις7 

οΐ άσθενοΰντες μάλιστα μοναχοί έπετρέπετο νά λούωνται καί δίς τής Έβδο¬ 

μάδος καί συχνότερον δέ, αν τούτο διέτασσον οι ιατροί 8. Πάντως τό συχνά 

λούεσθαι δεν έθεωρειτο πρέπον διά τούς μοναχούς, τήν κοινήν δέ περί τούτου 

άντίληψιν σαφώς εκφράζει ό Προδρόμειος στίχος 

εξάψες τά συχνά λουτρά, καλόγερος υπάρχεις 9 

Τό τού αυτού ποιητού 

άπαξ τόν χρόνον άν λονόθώ πολλάκις δι αρρίοστιαν 

καυκϊν κρασίν οί) δίδουν με το λέγουν ευλογιάν 10 

είναι πάντως υπερβολικόν. 

Εΐπομεν ότι οί Βυζαντινοί ελούοντο συχνά* υπάρχει έν τούτοις καί ή 

άλλη, κατ3 έξαίρεσιν αυτή, όψις τού ζητήματος, τήν οποίαν δεν πρέπει ν3άπο- 

ι Έτρύφα (ό βασιλεύς) καί λουτροΐς έχρήτο τής Έβδομάδος τρις. Ά νω ν ύ μ ο υ, 

Συνοψις χρονική (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 7.409). 

α I ά ε 1 ε γ, Ρΐιγδΐεϊ οί ιηειίίοΐ Οιαεοΐ ιηϊηοΓεδ 1.410. 427. 428. 

3 ϋ ιηί Iγί ε ν5ί], Τυπικά 1.643, Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή άρχιτεκτ. σ. 58. 

4 ι>> Ρβΐϊΐ, Τγρϊοοη άα πιθίΐ3.5ίέΓ6 άε 1<ι Κοδίαοδοΐίτα (Ιζ\νε5ΐΪ3 Κωνσταντινουπόλεως 

13.66). Βλ. καί τυπικόν Κεχαριτωμένης, Μ ί ΕΙ οδί εΐι - Μϋΐΐετ, Αοία εΐ Πϊρ1οπΐ3ΐ8. 

5.369, τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής τού αγίου μεγαλομόρτυρος Μάμαντος 

(Ελληνικά 1. 35), τυπικόν τής μονής τών Ήλιου βωμών Ό ιηΐIτιε νδΐιΤυπικά 1.745. 

5 Οπαίΐτίενδίτί], Τυπικά 1. 670. 

6 ΜΠεΙοδΐεΙι- Μΐιΐίει*, Αεί& εί Όίμίοιπαΐα 5.185, Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή 

αρχιτεκτονική σ. 58. 

7 Ηβ55ε1ΐη§·-ΡεΓηοΐ, Ροέηιεδ ΡιοάΓοιιιϊςυεδ III. 80. 

§ ΟιηΐΐΓίβνδΙζίί, Τυπικά 1.686, Ρΐα. Μεγετ, ΒπκΛδΙϋοΕβ ζννείετ τυπικά κτιτο- 

ρικά, Β.Ζ. 4.46, Λ. Όρλάνδου, Ενθ αν. σ. 58. 

9 ΗεδδεΙίη^-ΡεΓηοΐ, Ροέιηεδ ΡΓοάτοηιίηιιεδ III. 48, Α. Ό ρ λάνδου, Ένθ’άν.σ.57, 

ίο ΗεδδεΙϊη^-ΡεΓποζ ’Ένθ’άν. III. 123. 

... 
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σιωπή σωμεν ησκουν δήλα δη και την αλουσιάν οι Βυζαντινοί πρόγονοί μας. 

Τό του Προδρόμου περί μαθητου λεγόμενον 

αυτός, δταν εμάνθανε, λοντρόθνραν ονκ είδε 1 

έφηρμόζετο και εις εύρυτέραν κλίμακα 2. 

Διά τον Μ. Βασίλειον Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός είπεν «ή άλουσία τό 

εκείνου σεμνολόγημα» 3, παρηνει δέ τάς χήρας ό Χρυσόστομος, δστις εφρόνει 

δτι τά βαλανεΐα μαλακωτέρους έποίουν τούς γεωργούς 4 ν3 άπέχωσι βαλα- 

νείων, διισχυριζόμενος δτι ή λουσμένη πολεμεΐ την άσπιλον καί καθαράν 

εκκλησίαν 5, εις τον περί παρθενίας δε λόγον του αγίου Αθανασίου φέρεται 

περί μοναχής «ου πορεύσει εις βαλανεΐον ύγιαίνουσα ά'νευ πόσης ανάγκης, 

ου μή βαψης ολον το σώμα σου εις ύδωρ δτι αγία Κυρίου... μόνον τό πρό- 

σωπόν σου νίψαι και τάς χείρας και τούς πόδας» 6. Κατά Θεόδωρον τον 

Στουδίιην ή είσοδος εις τον παράδεισον ετοιμάζεται ήμιν δι9 εγκράτειας, 

αποχής κρεωφαγιών, οινοποσιών και λουτρισμάτων 7, Νικόλαος δ9 ό 

Γραμματικός έν τφ ύπ9 αυτού συνταχθένιι τυπικώ τής Μ. Λαύρας παραγ- 

γέλλει είςτούς5μοναχούς «χαμευνεΐν καί ξηροκοιτειν καί άλου σ ίαν έχε ιν» 3 

την αντίληψιν δέ ταύτην ήκολούθουν καί πολλοί άλλοι, καί μάλιστα άσκηταί, 

τούς οποίους έχαρακτήριζε τό αυχμηρόν τής κόμης καί ή δι’ δλου τού βίου 
άλουσία 9. 

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή σαν ή δημόσια υπό τού 

δημοσίου ή γενναιόδωρων πολιτών, χάριν τού λαού, ιδρυόμενα καί συντη¬ 

ρούμενα, ή ιδιωτικά ή καί μοναστηριακά εν τοις περιβόλοις μονών 

ή καί εκτός αυτών ιδρυόμενα προς λούσιν τών μοναχών ή τών έν τοιςξενώσι 

ι Η €38θΠ η § - Ρβπι ο I, "Ενθ’ άν. IV. 9. 

2 Την άλουσίαν τών κατοίκων της Κέας τονίζει διά τούς χρόνους του Μιχαήλ 
ό Χωνιάτης εις τό ποίημά του Θεανώ τόμ. 2.386.388. 

3 Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, Επιτάφιος εις τον Μέγαν Βασίλειον (Μΐ^ηε, 
Ρ.Ο. 36.575 Β). 

4 Χρυσοστόμου, Εις τάς πράξεις τών Αποστόλων ομιλίαΙΗ'. (Μι^ηε, Ρ.Ο. 60. 147). 

5 Παλλαδίου, Βίος Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (Μί^ηε, Ρ.Ο. 47.20), X ρ υ σοστό- 

μου, "Οτε άπήει έν τή εξορία (Μΐ§ηε, Ρ.Ο. 52.437). 

6 Αθανασίου, Περί παρθενίας (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 28.264). 

7 Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Λόγος Α'. (Μί^ηε, Ρ.Ο. 99. 689 Β). 

8 Α. Ορλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σ. 57. 

Παλλαδίου Έλενουπόλεως, Ή προς Λαΰσον ίσιορία, (Μΐ§ιιε, Ρ.Ο.34.1009 Β). 

Περί τής αποχής τών λουτρών έκ μέρους τών ασκητών βλ. τά σημειουμενα έν τώ λεξικφ 

τής Χριστιανικής αρχαιολογίας τοΰ Ο&ότοί έν λ. όδΐηε σ. 87-89. Πβ. καί Ό, Η ε 5 5 ε 1 ί π §·, 

Βυζάντιον καί Βυζαντινός πολιτισμός σ. 95 (Έλλην, μεταφράσεως). 

•ί— 

1. 

τών μονών ασθενών Κ Ού μόνον δέ παρά μονός, αλλά καί παρά βασιλικάς 

καί ναούς γνωρίζομεν οτι εκτιζοντο λουτρά 2. , 

Τά πρώτα εκαλούντο δημόσια ή δη μόσ ια λουτρό3, τα δέ δεύ¬ 

τερα Ιδιωτικά 4 ή πριβάτα δ. 

Είκ. 1. Τό έσωτερικόν δημοσίου λουτρού τής Προυσης, γνησιως 
Βυζαντινής τέχνης. 

(Κ. Κΐίπ §1ι 3.Γάί, Τΰτίάδοΐΐθ Β&άετ σ· 68). 

Άναφέρονται δέ πολλά τοιαΰτα δημόσια λουτρά οί> μόνον έν Κωνσταν- 

τινουπόλει, άλλα καί Ιν Αλεξάνδρειά · χαί -Αντιόχεια, πρός δέ χαΐ Ιν Γάξτ, ’ 

1 βλ· έν Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική ο. 58. 69. 

Τά μοναστηριακά λουτρά οϋχί οαανίως καί εις δημοσίαν παρείχοντο χρησιν, μιαν των 

προσόδα,νΤής μονής άποτελοΟντα. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τυπ,κδν τη? 

έν Κωνσταντινουπόλει μονής τοΰ άγιου Μαμαντος ( Ελληνικά 1. 306. 8). , 

2 Ε ό σ ε β ί ο υ, Βίος Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως 4.59, Φ ω τ ι ο υ, Νομοκανων τιτλ. Ε 

κεφ. Β'. (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 1.181) Μιχ. Ψελλοΰ, Χρονογρ- κεφ. 31. Επιθι 

νοι I ίΐε Βενίίέ, Ι/’ΙίΑόίΙαΗοη Βγζ&ηΐΐιιε σ. 105. 

" 3 ι. Μαλάλα, Χρονογρ. 192.8, 234.12, 235.11, 243.16,244.7, 876 20, 282.9, 322.3 

339.17, Θεοφάνους, Χρονογρ. 556- 10. Προκοπίου, Περί βανδαλ. πολέμων 13 

Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου Αρτεμίου σ. 13.16 (Α. Παπαδοπουλου Κερά 

μέως, ναπσ Ογα60α εαοπή. Παρ'άρχαίοις τά λουτρά ησαν δημοσία η δημό¬ 

σιε ύ ο ν τ α καί ίδια. „ , 
Τ Πού κελεύεις, είς τό δημόσιον ή έν τφ Ιδιωτική; Πολυδευκους, Ερμηνεύματα 

καί καθημερινή ομιλία σ. 214 (Βοηοΐιεπβ). , _ , ~ 

δ Τό πρ,βάτον αναφέρει ό Πρόχωρος έν τφ βίω άγιου Ίωαννου του Ευαγγελιστου 

καί ό Άρμενόπουλος, Έξάβιβλ. 2 τιτλ. 4 § 23. 
ο Ζεαίι. ν. Εΐηαβηίΐιαΐ, ]υ5ήπί&ηϊ πηροταίοπε νοοΑΠίυι- ηονεΐώε 1.54ο. 

7 Χορ.κίου, Είς Άρήτιον Δούκα καί Στέφανον “Αρχοντα 63.13 (Ροτείοτ-ΕιΛΙείοΐΒ) 
• · λ. π--τ,'/.ν 19« 9 Τ Μπλαλα, Χοονογο. 423.4. 



200 Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

και εν Καισαρεία, και Μωκησφ τής Καππαδοκίας Ι, έν Παλμύρα 2, έν τφ 
χωρίω Δαράς τής Μεσοποταμίας 3, εν Άθήναις4 καί πολλαχού αλλαχού. 

“Έκτιζε δέ ταύτα ου μόνον τό κράτος, αλλά καί ίδιώται, καί δή καί 
ίεράρχαι, εις την ύγιείαν καί καθαριότητα των πολιτών άποβλέποντες. Ούτως 
ό Κΰρου Θεοδώρητος λέγει περί εαυτού* πολλά τής εκκλησιαστικής προσόδου 
εις τά δημόσια άνηλώσαμεν οικοδομήματα στοάς έγείροντες καί λουτρά 
καί γέφυρας κατασκευάζοντες καί των κοινών των άλλων επιμελούμενοι» 5. 

ΠΟΥ ΕΚΤΙΖΟΝΤΟ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ 

Τά δημόσια λουτρά εκτιζον οί Βυζαντινοί εις κεντρικά τής πόλεως μέρη, 

τά δ’ ιδιωτικά, κυρίως εις τάς οικίας των οί πλούσιοι, οίτινες έφιλοδόξουν, 
πλήν τών χρυσών ορόφων καί των ωραίων κήπων των καί των χρυσών καί 
αργυρών σκευών των να επιδεικνύω σι6 καί την πολυτέλειαν τών λουτρών 
των. 7Ητο δ3 ή θέσις αυτών εΐτε έν τώ εσωτερικοί τής οικίας, είτε μεταξύ 
τερπνών δωματίων 7 εΐτε, ενίοτε, καί επί τής στέγης τού οίκον, τού άέρος, 

οπότε διά σωλήνων άνήρχετο τό προς λούσιν ύδωρ 8, εΐτε τέλος καί έν 
μέσω κήπων 9 

Επειδή δ’ ή κτίσις ή καί ή γειτνίασις ενός λουτρού δεν ήτο καί ευχά¬ 

ριστος διά τούς γείτονας, διά τούτο καί οί νόμοι έκανόνιζον τά κατ5 αυτό. 
Δεν έπετρέπετο π. χ. ό έ'χων την χρησικαρπίαν οικίας νά εκμισθοΐ προς δημο¬ 

σίαν χρήσιν τό λουτρόν, τό όποιον ό κύριος αυτής είχε κτίσει δι3 ιδίαν 
χρήσιν 10, ουδέ ό την χρήσιν πάλιν δοθέντος οίκου ε'χων νά κτίζη έν αύτφ 

ι Χορικίου, Επιτάφιος επί Προκοπίφ 114.14, Προκοπίου, Περί χτισμάτων 5.4. 

2 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 426. 2. 

3 Χρονικόν Πασχάλιον 609.2, Κεδρηνοΰ, Σύνοψις ιστοριών 1. 630.15. 

4 Έν Άθήναις, προ τής Τουρκοκρατίας, ύπήρχον τέσσαρα δημόσια λουτρά. Δ. Καμ- 

πούρογλου, Οί Χαλκοκονδύλαι σ. 38 καί του αυτού, Αί παλαιαί Άθήναι σ. 115. 

5 Θεοδώρητου Κύρου, Επιστολή 79 (Μΐ§ηβ, Ρ.Ο. 83.1256). 

β Περί τούτου ώμίλησεν ό Άμασείας Ά στέρ ιος, Όμιλία κατά πλεονεξίας (ΜίΕηβ, 

Ρ.Ο. 40- 209 Β) καί έπανειλημμένως ό Χρυσόστομος (Μΐ^πο, Ρ. Ο. 58. 275 - 276, 54. 415, 

55. 240, 249, 57. 208, 58. 608, 60. 146), δστις μετά παραπόνου αναφωνεί, «καί αγοράς μέν 
καί βαλανεΐα ποιοϋσι πολλοί, έκκ?ι,ησίας δέ ούχί® (ΜίΕηβ, Ρ.Ο. 60.146). “Οτι καί έν τοΐς 
άνακτόροις ύπήρχον πολυτελή λουτρά, περί τούτου έχομεν επανειλημμένος μνείας. 

7 Πανδέκται 7. 1. 13. 7. 

Β Ίωάννου Λυδού, Περί αρχών 186. 19 (εκδ. Βόνν). 

3 Ώς έν τοΐς άνακτόροις του Χούμνου καί Μετοχίτου, Α. Παπαδοπούλου-Κ ε ρ ά¬ 

με ως, Εΰθύμιος Μαλλάκης μητροπολίτης νέων Πατρών, Έπετηρ. Παρναοσοΰ 7.17, 
Κ. ΟιιίΙίΑπά, Ι/β ρ3ΐ&ίε άε Τίιεθοτε Μέΐοοίιίΐε έν Κενιιε άεε έΐιιάεε Οτεςηαεβ 35.90 

καί έν τώ έ’πει δέ του Διγενούς Άκριτα άναφέρεται κτίσις ?ιουτροΰ μέσα ς' τό μεσοκήπιν 
στίχ. 1277 (έκδ. Μηλιαράκη). 

10 Πανδέκται 7. 1. 13. 7. 
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λουτρόν πασά την θέλησιν τού οικοδεσπότου Κ Τουναντίον έπετρέπετο υπέρ 
τό λουτρόν νά κτίζη τις διαμέρισμα μή ΰπερβαϊνον τό κανονικόν _ΰψος ή 
όμοίως δέ καί λουτρώνα κατά μήκος κοινού τοίχου, καιτοι, φυσικά, ο τοίχος 

οίτος προσελάμβανεν υγρασίαν 3. 
Οΰ μόνον δ’ εις τάς πόλεις, άλλά καί εϊς τά προάστια συναντώμεν συχνά 

λουτρά, παρά τάς επαΰλεις τών πλουσίων καί άρχόντων 4, δεν είναι δε σπα- 

νία ή μνεία αΰτών καί παρά ξενοδοχεία, *ρός θεραπείαν των εν αυτοις 

καταλυόντων 5. , ,. 
Άφ3 ού δέ τό λουτρόν εθεωρείτο χαρακτηριστικόν γνώρισμα πολεως 

πολιτισμένης καί είιδαίμονος, φυσικόν ήτο καί τά έγκαίνια ενός νέου λουτρου 
νά έκαμνον έντόπωοιν καί τό γεγονός νά έπανηγυρίζετο. Οντως δε^ γνωρι- 
ζομεν δτι εγίνοντο μεγαλοπρεπή τά εγκαίνια λουτρών οΰ μόνον επι των 
εθνικών αΰτοκρατόρων 6, άλλά καί Ιπί τών Βυζαντινών, οπότε, ως και κατα 
τάς πομπάς καί θριάμβους, οί πολΐται, χάριν στολισμού, έξεθετον και επεδει- 

κνυον τά πολύτιμα των σκεύη καί τούς τάπητας 7. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΛΟΥΤΡΟΥ 9 

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τό λουτρόν, ούτω κοινοτερον λεγό¬ 

μενόν, εκαλείτο, καί λού (σ) μα8, καί, κατά την άρχαίαν χρήσιν, Μ«· 
νεΤον 9, έν τοΐς μεταγενεστέροις δέ ποιήμασι και βαλανειον . Επ ίσης 

ι Βασιλικά βιβλ. 16 τίτλ. 1. 13. 
2 Πβ. Ιουστινιάνειον κώδικα 8.10. 1 (Κτΐΐ^ετ). 

1 Χρ'υδσοτστόμου9Περί μετανοίας (ΜίΕπε, Ρ. Ο. 60-731), ΊουλιανοΟ, Έπιστ. 

4' X09ρ(ιίί όΤπΙρί τών έν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων § 126 (σ. 373.9 έκδ. 

ΡοΓδίετ- Κ.ίο1ιΐ5ΐεΐΕ). / 

β 2κ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α. 

7 Βασιλικά βιβλ. 13 τίτλ. 1. 3. 
ε Λιά τά λού(σ)μαχα βλ. Μ. Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολιτου π,,οσκυνη- 

τ0" 'Κλήμεντοτ, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 8 σ. 203.4, Χρυσοστόμου, Έπ.τίμησις κατά 
τών άπολειφθέντων (Μίεηβ, Ρ.Ο. 51.116), Προκοπίου Περ. ΒανδΛπο>.εμ 8, 
’Εφραίμ, Χρον. 1226, Κωνσι. Πορφυρογέννητου, Εκθεσις 402. 4, ρ Φη 
Λανιήλ Όνειροκρ. στίχ. 11, Βαλσαμών είς.τόν ις·. κανόνα της εν Καρθαγενη σύνο¬ 

δον (Ράλλη ■ Ποτλή, Σύνταγμα 8. 344) καί εις ιόν ιζ'. κανόνα τής αν Νίκα»,: Α. οικουμ. 

συνόδου (Ράλλη - Ποτλη, Σύντ. 2. 153, Πείοόαγσ, ϋειιχ Τνριοα 125, Α. Ορλανδου, 

Μοναστηριακή άρχιιεκτονική 5Β καί πολλαχοΰ αλλαχού. Γαπι,ίηά 
ίο Διήγησις πολύπαθους Απολλώνιου τού Τυρου σχιχ. 161 (\\ 3.βηεΓ, 0»™ ηα 

Οπιεςε. ιηεάΐί αονί σελ. 253), 
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έλέγετο και λοετρόν ι, δν τΰπον συχνά εις τά κείμενα άπαντώμεν καί όσης 
έπ= οΰδενί λόγφ πρέπει νά διορθωθή είς λουτρόν. Τον τΰπον βαλανάριν 
(]>Αΐη€&πιιηι) συναντώμεν εν παπΰροις του Α' μ. X. αίώνος 2, παρά Μαλάλα 
δέ φέρεται καί τό βανιάριν3. Έπ5 ίσης αι θερμαί ίαματικαί πηγαί, αλλά 
καί τά λουτρά, εν οίς εγίνετο χρήσις θερμού ΰδατος, εκαλούντο τά θερμά4 

η τά θέρμα 5 ή τά θερ μί α 6. 

Ό Χρυσόστομος, ψέγων την ματαιοδοξίαν των συγχρόνων του, λέγει: 

«ίδοΰ καί έτέρας άνοιας είδος τό περιτιθέναι τάς προσηγορίας αυτών οικο- 

δομήμασι καί άγροΐς καί λουτρ οις7. ’Όντως δέ, ώς έκ των Πατρίων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, αλλά καί εξ άλλων πηγών μανθάνομεν, πολλά έν τε 
Κωνσταντινουπόλει καί έν άλλαις πόλεσι του κράτους ΰπήρχον λουτρά φέροντα 
τό ονομα του ΐδρυτοΰ ή άνακαινιστοΰ ή καί εκείνου, οΰτινος οίκημα έν τοις 
μετέπειτα χρόνοις έχρησιμοποιήθη ως λουτρόν. 

Ούτως έ'χομεν έν Αντιόχεια λουτρόν υπό Σεβήρου κτισθέν Σεβή- 

ρειον καλοΰμενον, καί εν Κωνσταντινουπόλει δέ τον Σεβήρον ή Αλέ¬ 

ξανδρον ή τά Αλεξάνδρου υπό του αύτοΰ αύτοκράτορος άνεγερθέν 
βαλανειον 8. Γνωστά έπ’ίσης ήσαν έν Κωνσταντινουπόλει τά λουτρά των 

βΑ ν θε μ ί ου καί Δαγ ισθέου 9 ώς καί τά Οίκο ν ο μ ί ο υ 10, του Πασχεν- 

τίου11, προς δέ τά λοΰματα Άρεοβίνδου καί Άρ ματ ίου12. 

ι Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 2.33, 141.7, 145.4,195.11, 

Συ ντ ίπας 94. 20., Μ Πτί οεί οΗ - Μ ίϊΐΐε γ, Αοί3 βί Οίρ1οτη&Ιίΐ 5. 11.255. Ό τύπος καί 
έν τφ ϊατροσοφίφ τοΰ Σταφίδά (1/6§τ 3. η ά, Βΐόΐ. Ογ. ναΐ^αίτβ 1.220), έξεδωκε δέ καί 
ό Κ. Σάθας άκτον πακτωτικοΰ λουετροϋ (Μεσ. Βιβλ. 6.624). Περί τοΰ τύπου λοετρόν 
βλ. Χατζιδάκι ΜΝΕ 2. 16. 

2 Εΐίτοπι-Α ιηιιιιάδβη, Ρ&ργπ Οδίοεηδεε ίαδο. II. 6. 
3 Μαλάλα, Χρονογρ. 222.19. 

4 Ά ρτ εμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64, Μαλάλα, Χρονογρ. 77.16, Διήγησις των θαυ¬ 

μάτων τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου- Κερά [ΐ έως, νατϊπ ΟΓ3.603 53.ογ& 

27.26). Κιννάμου, Τστορ. 294.22, Προφήτου Δανιήλ, Όνειροκρ. Ε\ 157. 

ό Έν Αντιόχεια υπήρχε δημόσιον λουτρόν θέρμα λεγόμενον (Μαλάλα, Χρονογρ. 

293. 21) καί νυν δ’έ’τι έν Μυριοφύτω τής Θράκης θέρμα λέγονται τά λουτρά των 
Έλ,ευθερών. Περί τοΰ σημερινού τύπου θέρμα βλ. οσα έγραψα έν τή μελέτη μου «γλωσ- 

σικά έκ Κύθνου* έν Λεξικ. Άρχ. 6. σ. 271. 

<5 Πβ. την μεσαιωνικήν ονομασίαν τής νήσου Κέας Θερμία, νΰν Θερ μ ιά, διά την 
έν αυτή ΰπαρξιν θερμών λουτρών. 

? Χρυσοστόμου, Ερμηνεία είς τον ΜΗ'. ψαλμόν (Μί§ηε, Ρ.Ο. 55.231). 

8 Μαλάλα, Χρονογρ. 293-16, Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 260. 

2 Διήγησις των θαυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέοις, ναπα Ογ&603. εποτα σ. 13. 16. 27.27). Τό δημόσιον τοΰ Δαγισθέου ήρχισε νά 
κτίζη ό Αναστάσιος καί τό συνεπλήρωσεν ό Ιουστινιανός (Μαλάλα, Χρονογρ. 435.20). 

10 Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια 145. 6. Τό λουτρόν τοΰ Οίκονομίου ήτο έν ένεργεία 
μέχρι των χρόνων τοΰ Νικηφόρου Φωκά, έκρημνίσθη δ’ επί Ίωάννου Τζιμισκή Ένθ’ άν. 

11 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ άγιου Αρτεμίου (Α. Παπ α δ ο πούλο υ - Κέραμέ ως, 

ν&τΐε. Ογ&οοςι 83.6Γ3 11.13). 
42 Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 238* 3.17* 
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Και έκ γυναικών δ5 έ’χομεν ώνομασμένα λουτρά π. χ. τά Μαρίας1, 

τάΜαρίνης2, τάΌλβίης3, τά Σμαράγδης4. Κατά παράλειψιν δέ 
τής λέξεως θέρμαι μάς είναι γνωσταί α! Κωνσταντινιαναί, υπό Κων¬ 

σταντίνου του Μεγάλου ιδρυθείσαι δ, αί μετέπειτα Θ εο δ ο σ ια ν α ί, έκ του 
άνακαινίσαντος Θεοδοσίου τοΰ Β’ όνομασθεΐσαι6, αι Ευδοξιαναί υπό 
Ευδοξίας τής συζΰγου τοΰ Άρκαδίου κτισθεΤσαι, αϊ “Αναστασιαναί 
καί Καρωσιαναι από τών δυο θυγατέρων τοΰ Οΰάλεντος Αναστασίας καί 

Κάρωσης7 κτλ. 

Αλλά καί άλλοθεν έλάμβανον τά λουτρά τό όνομά των. Οΰτω τό έν 
Κωνσταντινουπόλει λουτρόν ό Ζεΰξιππος, το οποίον λεγεται οπ εκτισεν 
ό Σεβήρος, δι’ δ καί Σεβήρος εκαλείτο, λέγεται δτι έκλήθη οΰτω «κατά όνομα, 

δπερ είχεν ό τόπος», ήτοι διότι έκτίσθη είς το άλσος, ένθα ο Ηρακλής έδα* 

μασε τους ίππους τοΰ Διομήδους 8, κατά δέ τον Μαλάλαν, διότι εκεί ίστατο 
χαλκή στήλη τοΰ Ήλιου, ής κάτωθεν επιγραφή ζευξίππω θεώ 9. 

’Άλλο γνωστόν λουτρόν τής Κωνσταντινουπόλεως εκαλείτο Άχιλλεΰς, 

έπειδή έγγύς αΰτοΰ υπήρχε βωμός Αΐαντος καί Άχιλλέως10, έν Αντιόχεια 
δ’ δ Αομετιανός έκτισε δημόσιον λουτρόν λεγόμενον τής Μήδειας, διότι έν 
αΰτω υπήρχε θαυμαστόν άγαλμα τής Μήδειας11. Έπί Μαρκίανοΰ γνωρίζο- 

μεν ότι έν Τριπόλει τής Φοινίκης υπό θεομηνίας παθοΰση άνηγέρθη δημό¬ 

σιον λουτρόν Ίκαρος έπικληθέν, διότι έν αΰτφ ΰπήρχον δυο χαλκά αγάλ¬ 

ματα τον Ίκαρον καί Δαίδαλον παριστάνοντα12. Άπό εικόνα δέ Έρωτος 

ι Παλατ. Άνθολ. IX. 613 (Οϊάοί). 

2 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 460.15. 

3 Μαλάλα, Χρονογρ. 397.11. 

4 ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 277. 4. 

ό Ψευδοκωδινοΰ, Ένθ’ άν. 67.16. Κατά τόν συγγραφέα τών πατρίων (138.2) 

ό Μ. Κωνσταντίνος την Νέαν Ρώμην θαυμαστήν τφ κάλλει απέδειξε κτίσας έμβόλους, 

λουτρά καί Ιερούς οίκους. 
6 Πασχάλιον Χρονικόν 580.19. Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 400. 

7 Πασχάλιον Χρονικόν 556.10. 

8 Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 16.1, 67.14, 70.17,71.2, 

136.18 βλ- καί Ζώσιμον βιβλ. 2 κεφ. 30 καί Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινού¬ 

πολή Α'. 259-261. Τό λουτρόν Μωάμεθ τοΰ Β'. ΤοΙηουΙίοιίΓ- ΗβηκηΜη πιστεύουσιν ότι 

ίδρύθη ούχί μακράν τοΰ Ζευξίππου καί έπί άναλόγου αρχιτεκτονικού σχεδίου (Ι>. ά ε 

Β εγ 1 έ, Ε’Β&Βϊί&ΐίοη 6γζ3πίίαε 103) 

9 Μαλάλα, Χρονογρ. 291.17. 

ίο ψευ δ ο κ οι δ ι ν ο 0, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 1. 7.7. Τό λουτρόν τοΰτο 

έκάη τφ 433, άνεκαινίσθη όμως καί τά εγκαίνιά του έγένοντο τφ 443· Πασχάλιον Χρον. 

582.5, 583.17, Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 526. 

ί! Μαλάλα, Χρονογρ. 282.9. 

12 Μαλάλα, Χρονογρ. 367.15. 
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εν αύτώ ύπάρχοντος θά ώνομάσθη και τό εξ επιγράμματος γνωστόν ήμίν 

λουτρόν ό Έ ρ ω ς ι. 
Πλήν των αγαλμάτων, άτινα έκόσμουν τά λουτρά και άλλοι λόγοι συνε- 

τέλουν εις ονομασίαν αυτών. Άπό τής θερμαινουσης π.χ. έσχαρας έκληΟησαν 
τά έξω τής Κωνσταντινουπόλεως υπό Σεβήρου άνεγερθέντα Καμίνια, τά 
όποια χαρακτηρίζονται ώς «λουτρον ευμεγε9ες και αξιοθαύμαστοι·» 2, δια 

τον αυτόν δέ περίπου λόγον, ήτοι διά την χρήσιν θερμού άέρος και υδατος 
φρονώ δτι ώνομάσθη εν τών εν "Αλεξανδρεία λουτρών, τά Θερμά3. 

Τά δ’ εν Αλεξάνδρειά δημόσια λουτρά “Ιππος4 καί Κάνθαρος5 

θά εκλήθησαν ούτως άπό τών εμβλημάτων αυτών, ό έν Κωνσταντινου- 

πόλει Λίβανος 6 άπό τάς άναθυμιάσεις του συνήθως εν αύτώ καιομένου 
λιβάνου, τό δ’υπό Κωνσταντίνου του Μεγάλου ίδρυθέν Κάτοπτρον7 άπό 
μέγα καί πολυτελές έν αυτώ ύπαρχον κάτοπτρον ή άπό έντετοιχισμένα 
κάτοπτρα. Τό υπό Διοκλητιανοΰ έν Αντιόχεια κτισθέν λουτρόν φρονώ υτι 
ώνομάσθη Συγκλητικόν 8 διά την υπό συγκλητικού ΐδρυσιν ή υπό συγκλη¬ 

τικών χρησιμοποίησιν αυτού, διά τό μέγεθος δ αυτού τό έν Κωνσταντινου- 

πόλει Μέγα λουτρόν9 και τέλος άπό τής τοποθεσίας, ένθα ήσαν ιδρυμένα 
τά έν "Αντιόχεια δημόσια λουτρά Άμπελικόν10 {παρ9 άμπελους) καί 
Λιβιανόν, άτε ΐδρυμένον, ώς ο χρονογράφος λεγει, «εν τή περιοχή κυρίας, 

Λιβίας καλούμενης»11. Τέλος τό λουτρόν Ζεΰξίππος, κατά τον Νικηφόρον 
Κάλλιστον, «Νούμερων έσχε την κλήσιν εΐσέπειτα», διότι πιθανώς έν αύτώ 

έλοΰοντο άμισθί τά Νούμερα, οϊ φρουρούντες δήλα δή έν τοις άνακτόροις 

στρατιώται12. 

ι Παλατ. Άνθολ. IX. 626 (ΟίάοΙ). 

2 Ψευδοκω δίνου, Τά πάτρια τής Κιονσταντινουπόλεως 186. 18. 

3 Μαλάλα, Χρονογρ. 293. 21. 

4 Πα?.ατ. ’Ανθολ. IX. 628 (ϋίάοί), Μαλάλα, Χρονογρ. 192.8. 

5 Ιουστινιανού, Νεαρ. 96 § 15. Τό απέναντι τοΰ Κανθάρου λουτρόν έκαλεΐιο 

Άντικάνθαρος. 

6 Διήγησις τών θαυμάτιον τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδ οπούλου - Κέρα¬ 

μέ ως, νιιπ& ΟΓ3603. 330Γ3 27. 26). Ό Λίβανος είναι τό λουτρόν τών Ανθεμίου. 

7 Ψευδοκωδ ινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 2.145.4. Έν τή περι¬ 

γραφή τοΰ λουτροϋ έν τφ κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην έρωτικφ δράματι στίχ. 304, 

305 λέγεται 
άντί δέ τών πολυτελών όρθομαρμαρωμάτων 

ειχεν καΟίρπιας τό λουτρόν καί τάς αρμόσεις τούτων. 

ε Μαλάλα, Χρονογρ. 308. 4. 

9 Ψευδοκοιδινοϋ, Ένθ’ άν. 269.18. 

ίο Μαλάλα, Χρονογρ. 222.19. 

π Μαλάλα, Χρονογρ. 295.2. 

12 Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Δ'. 260. 
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ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 

Ιδέαν τών Βυζαντινών λουτρών, ώς οϊκοδομημάτων, πλήν ιών εν ερει- 

πίοις νυν σωζομένων μοναστηριακών·, δυναταί τ.ς νά λάβη μελετών τά 
μεταγενέστερα Ρωμαϊκά λουτρά, καί μάλ.στα τάς μικρας θερμας. των οποίων 
ϋαΓτά κάρτα σημεία είναι άντίγραφα ■ πρός δέ καί τά Τουρκικά, ατινα 

ΕΙκ. 2. Τομή κατά μήκος τοΰ έν Κων/κόλει λουτρού τού Μωάμεθ. 

(Τεχίοτ, ΑτοΙιϊΐβοίυΓε ΐ>γζ3ηίιηβ). 

ή είναι αυτά ταϋτα τά Βυζαντινά κατασχεάέντα υπό τών Τούρκων» ή 
έκτίσθησαν κατά Βυζαντινά πρότυπα, κατά τούς πρώτους μαλιστα χρονους, 

καί ύπό Βυζαντινών αρχιτεκτόνων 4. 

_ 1 Κατόψεις καί αναπαραστάσεις αίσιόν βλέπε έν τφ βιβλίισ τού Λ. Όρλάνδου, 

'^Μσκ1σίαν6τ';!ς4'μετενενκών τήν έδραν του εις τήν Κ«ν- 

αταντινούπολιν Ικτισεν οικίας, έμβάλους καί λουτρά, κατά^άΡα,μαιικα βεβαιως προ; 

τυκα Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 138 2. Κατα την μαρτυ 

ρίαν τού Μαλάλα (Χρον. 279. 2) έν -Αντιοχεί* παλα.ότερον, ειε, Αδριανου, ιτολλο. V 

κλητικοί έκτισαν οίκους καί λουτρά. Σοωοκλής Χουδαβερδόγλους- 

3 Κατά πληροφορίαν, ην μοι παρεχει ο φίλος · <Ρ ’ τά ληιπά Τουο- 

Θεόδοχοε,έν λουερφ Τουρκικω τής Χαλκηδόνος, κατα παντα ^ν^ ΒυζανΓΓν Περί 
κικά λουτρά, ίπάρχε. Τουρκική έκιγραφη πιστοποιούσα <«. τούτο ,£θ Β ζ 

τών Τουρκικών λουτρών άπό αρχιτεκτονικής Ιπάψεως βλ. Κανί ΚΙ.π^ατάτ, 

“7τ6Βπρώτον Τουρκικόν λουτρόν τό κτισθέν έν Κωνσταντινούπολή κατά διαταγήν 

τοΰ Πορθητοϋ τφ 1460 είναι τό Ο— θ™. Ό “^~Γ7 Κουκουλ\ 

Χριστόδουλος· Μ α ντο 8ί π >·Ι~ ^^"ς δ’ 'οί Τούρκοι έκτ,σαν τά πρώτα 
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Ό Γαληνός ήδη αναφέρει τρία διαμερίσματα ή οίκους του λουτρού, 

τον πρώτον, τον μέσον και τον τρίτον οίκον 1, τον όποιον εσώτατον μέν 
καλού σι τά αγιολογικά κείμενα 2' άλλα δέ ενδότερον θόλον3. Άνπστοι- 
χούσι δ’ οΰτοι κατά σειράν προς την τών Ρωμαίων οθΙΙειπ £πο;ίάΕΠ&ηι 
ή ίπξίά&πιιπι, οοΐΐαπι ίερίά&π&πι η ΐορίόαπαπι καί οοΙΙεπι οαΙάαπΕίη η 
ο&10επιιγπ. Είχε δέ τό λουτρόν καί δεξαμενήν εϊτε θερμού είτε καί ψυχρού 
ύδατος, εν ή ήδύναντο νά κολυμβώσιν οί λουσμένοι, καί ήτις εκαλείτο 
κολυμβήθρα1 ή κόλυμβος5 ή δεξαμενή6, σαφώς διαστελλομένη τής 
πυέλου ή έμβάσεως, περί ής κατωτέρω θά γίνη λόγος. 

Ό χώρος δ3 έν φ ελοΰοντο, ως καί τά αρχαία πυριατήρια, είχε σχήμα 
θολωτον μέ τρούλλον καί όμφαλόν 7, δΓ δ συχνά όμιλοΰσιν οί συγγράφεις 
διά τον έξω ή Εξώτερον θόλον ή διά τον ενδότερον θόλον 8 ή καί 

ρικίου, έζήτησεν χάνδρας τεχνίτας χειρώνακτας αύτφ σταλήναι προς βαλανείου κτίσιν» 

Έφραίμ, Χρονικ. στίχ. 1225 έξ. 

1 Γαληνού 10,723- τόν μέσον οίκον αναφέρει βραδύιερον καί Αλέξανδρος ό 

Τραλλιανός 2.511 (Ριιεοΐιηΐίΐηιι) καλ,οΰσι δέ τούτον τά μεσαιωνικά γλωσσάρια χλιαρο- 

ψ ύ χ ρ ι ο ν (Οοτριιε ΟΙοεδετ. Γ&Οηοπππ 2. 477. 26), άτινα τόν πρώτον καί ψ υ χ ρ ο λ ο ύ- 

σιον καλοΰσι (Οΐοΐΐα 14.231). Τό ο&ΐάίίπιιηι εκαλείτο ζεστόν ή θερμόν (Δη μ. 

Πεπαχωμένου, Τερακοσόφιον 1). Τό ψυχρολούσιον είναι τό καί άλλως κρύον 

καλούμενον, έκ τούτου δέ καί ή σημερινή δημώδης παροιμ. φρ. «έμεινε’ς τά κρύα του 

λουτρού» επί τού μή επιτυχόντος 6,τι έπεδίωκε, διότι ό μενών εις τά κρύα τού λουτρού 

καί μή προχωρών μέχρι τού θερμού χώρου, δεν προ φθάνει νά λουσθή. Φ. Κούκου λ έ, 

Από χά Βυζαντινά έθιμα (Ήμερολ. τής Μεγ, Ελλάδος 1928 σ, 369). Βλ. καί Ρπιιΐγ- 

λνίδδΟΜΉ, ΚΕ. έν λ. Βαόετ στήλ. 2257 καί Οετουιόοι-" - δπ§Ιίο λεξικ. έν λ. όεΐηειιτο σ. 654. 

2 I/. Ρ 6α 1) η 6γ, Κοειη&δ υηά Όαηιίαη 135.25. 

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 555. 7. 

4 Γαληνού, Μέθοδ. ίατρ. 7.6 (τόμ. 10 σελ. 473), Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια 

τής Κωνσταντινουπόλεως 2.145.6, Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 215. 216, Μ ιχαή λ 

Ψελλοΰ, Χρονογρ. κεφ. 26 (41. 15 Σάθα) καί τού αυτού, Τφ πατριάρχη κυρ Μιχαήλ 
(Μεσ. Βιβλ. 5. 288). 

5 "Αθλησις τής αγίας Βαρβάρας (Μί^πε, Ρ.Ο. 116.305 Β), Κωνσταντίνου Πορ¬ 

φυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 554.10.17. Περί κολυμβήθρας καί 

κολύμβου βλ. τό λεξικόν τού ΒετεαιόβΓ^ - 8&§Ηο έν λ. όείπβΐιηι σ, 653. 

6 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64, Άλεξανδρ. Τραλλιανοΰ Α'. 363.377, 

553,587, 615 καί 2. 467 (εκδ. ΡιιεοΗιυαπιι), Ά λεξάνδ ρ ου Άφροδισιέως, Ιατρικών 

άπορημάτων καί φυσικών προβλημάτων τό Α'. (Ιάβίετ, Ρίαγκΐοί θΐ ιηεάΐοί Οτ&εοί ηιΐποτεε 

1.19.18) Όρειβασίου, Περί λουτρων γλυκέων δυνάμεως 10ι. 4. Τήν δεξαμενήν ταύ- 

την τά αγιολογικά κείμενα καλοΰσι νεροφόρον Γ. ϋ ε α 5 π ε γ, Κοεηιαδ πηά Οαπιΐεη 
σ. 136.1. . 

7 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 316 (δρ. Γ&πιότοδ, Ιεε Κοιυ&πδ Οτεεδ σελ. 14). 

"Ορα καί Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σελ. 61. 63. Ό όμφαλός υπό 

τών Ποντίων καλείται φ ε γ γ ί δ ι. 

8 Αλέξ. Τραλλιανός 1.363. Κωνσταντίνου Π ο ρ φυ ρ ο γε ν νή τ ο υ, "Εκ- 

θεσις τής βασιλείου τάξεως 555. 7. 14. 
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διά τούς θολούς, 5 διότι πολλάχις ούτοι ήδύναντο νά είναι περισσότεροι, 
φθάνοντες μέχρι τών δώδεκα, ΐνα έκαστος αυτών χρησιμοποιήται κατά ένα 

μήνα τού έτους 2. 
Έκτος δέ τού κυρίου χώρου προς λούσιν υπήρχον και τα παραπτερά, 

ήτοι πλάγια διαμερίσματα όδηγοΰντα εις τα αποδυτα ή άπόδυτρα, ένθα 
οί λουσμένοι άπεδύοντο καί οί ύπηρέται ή ειδικοί υπάλληλοι εφυλαττον τά 
φορέματά των 3, προς δέ καί άποχωρητήριον, εις δ άπεχώρουν οί λουσμένοι 
πριν ή λουσθούν 4 Έκ φράσεων δέ οίαι αϊ «ανιόντες δέ από τού βαλα- 

λείου», «άνελθών δέάπό τού λουτρού» 5, «άνέρχεσθαι έν τω άποδυτφ» 6 δέον 
νά δεχθώμεν, ώς άλλως τε είναι καί αληθές, δτι εις τά Βυζαντινά λουτρά 
υπήρχε καί δεύτερον πάτωμα, εις δ άνερχόμενοι οι λουσμένοι ανεπαυοντο, 

διάφορα, ενίοτε, τονωτικά ποτά πίνοντες. 

Ή σαν δέ τά θυρόφυλλα τής εξωτερικής θύρας τού λουτρού ξύλινα, 

κάποτε, κατά τά έπύλλια, καί έκ πολυτίμου ξύλου 7, αΐ 6’ ένδότεραι θύραι 
άπετελοΰντο από παραπέτασμα, βηλόθυρον8. Ουδ ελειπεν εις τα μεγαλα 
λουτρά ή πολυτελής ορθομαρμάρωσή τών τοίχων, τά ψηφιδωτά, αί κομψαί 
κορνιζώσεις, έφ’ ών διάφορα φυτά καί αμπέλου φύλλα9, τά διάφορα 
κάτοπτρα10 καί οί ποικίλοι κίονες, εις τά επιφανέστερα δ>αύτών καί διά¬ 

φορα εις τά πρόπυλα αγάλματα καί έξωθεν μετακομιζόμενα, ως συνέβη μέ 
τά αγάλματα τού Περσέως καί τής Ανδρομέδας, τά τοποθετηθέντα υπό τού 

Μ. Κωνσταντίνου εις τάς Κωνσταντινιανάς θέρμας η. 

ι Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τού ϋα Οεη^ε έν λ. θόλος. Διά τούς θόλους τών 

Ρωμαϊκών λουτρών βλ. Μ&τηα&Γάί-Μοηι πι 5 θ ιι, Ό&5 Ρπν&ίΐεόεη άετ Εόηιετ 1.283. 

2 Δώδεκα στοάς άναφέρειαι ότι είχε τό έν Κωνσταντινουπόλει λουτρόν τού Οικονό¬ 

μου «κατά τών δώδεκα μηνών τάς κράσεις» (Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως 145.6). Λουτρά μέ δώδεκα θολούς έν Γορτύνη τής Κρήτης υπό Θεοδο¬ 

σίου τού Β'. κτισθέντα αναφέρει ό Μαλάλας (Χρονογρ. 359.19) «ίδιάζοντα θόλια ιβ’. 

καί έν έκάστφ μηνί μία διοίκησις Οόλων παρείχε». 
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 553.15, Νικήτα Χωνιά- 

του, Χρον. Διήγησις 194.8. 

4 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 215 (ΒοιιοΗβπβ). 

ό Άλες. Τραλλιανοΰ Α'. 363, 2. 369. 
β Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 556. 7. 

< Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 336. Άλλοτε ή θύρα ήτο μονόφυλλος 

π. χ. ή εις τά άνω άποδυτά είσάγουσα, Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ήχου, 

"Εκθεσις 554. 3. 

3 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 338. 

9 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 321. 

ίο Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 305. 

ιι Μαλάλα, Χρονογρ. 321.12, Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 400. 

Κατά τόν Χορίκιον, Σπαρτιάτης (223.19, Ρότείετ-Κίοΐιίείώδ) τό άγαλμα είναι «εις 

ευπρέπειαν αγοράς ή λουτρού ή σκηνής έγκαλλώπισμα». 
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ιΩς δ’ εις τά Ρωμαϊκά λουτρά υπήρχον επί των τοίχων διάφοροι εικό¬ 

νες παριστάνουσαι σκηνάς θεάτρου και παλαίστρας, συχνότερον δέ θεούς καί 
ζώα θαλάσσια1. ουτω καί έν τοΐς Βυζαντινοϊς συχναι ήσαν αι έντοίχιοι 
εικόνες η τούς βασιλείς παριστώσαι 2 η πτηνά 3 ή φυτά, καρπούς καί άνθη 
ή τοπεΐα διάφορα ή εικόνας έκ της Ελληνικής μυθολογίας ή προσωποποιήσεις 
αστέρων και αστερισμών 4 5 ή εικόνας σοφών, ποιητών, ρητόρων δ, ώς εν τφ 
Ζευξίππφ, ή τέλος καί αυτούς τούς λουομένους είς διαφόρους στάσεις 6. 

Τέλος είς διάφορα σημεία των Βυζαντινών λουτρών ήδυνατο νά ϊδη τις 
εγγεγραμμένους σταυρούς ή καί έζωγραφημένας άγιας εικόνας 7 8 *. 

Έν Κωνσταντινουπόλει, πέριξ του λουτρού τού Ζευξίππου, πιθανώτατα 
δέ καί πέριξ άλλων μεγάλων λουτρών, υπήρχε τετράγωνον περίστοον, έν φ 
ύπήρχον εργαστήρια πωλούντα τά προς λούσιν αναγκαία καί πληρώνοντα 
ένοίκιον, δι’ ού έξησφαλίζετο ό φωτισμός των λουτρών δ. 

"Οσον δ’ αφόρα είς τό μέγεθος τών Βυζαντινών λουτρών, λέγομεν ό'τι 
τούτο, εις τάς μεγαλοπόλεις, ήτο σημαντικόν τό λουτρόν π. χ. Καμίνια, τό 
κτισθέν επί Σεβήρου έξω τής πόλεως, είχε, κατά τά πάτρια τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, υπερβολήν μεγέθους, ώστε καθ’ εκάστην νά δύνανται νά λοΰων- 

ται έν αύτώ δισχίλια άτομα ”, τάς Κωνσταντινιανάς θέρμας χαρακτηρίζει 
ό Σωζομενός (έκκλ. ίστορ. 8.21.3) ώς πολυχώρητον λουτρόν, ό Λιβάνιος είπε 
διά τά λουτρά τής Νικομήδειας «λουτρών μεγέθη ειδον μέν, δηλώσαι δέ ούκ 
άν δυναίμην»10, κατά δέ τον "Αραβα χρονογράφον ’Ίβν Χαρδαδβέχ έν 
Δορυλαίφ οί Βυζαντινοί αΰτοκράτορες παρ’ ύπάρχουσαν θερμήν πηγήν γλυ¬ 

κέος ύδατος κατεσκεύασαν διά τον στρατόν των επτά λουτρά, ών έκαστον 
ήδυνατο νά περιλάβη χιλίους άνδρας καί ένθα τό ΰδωρ άνήρχετο μέχρι τού 
ύψους στήθους ανδρός Π. 

Ταύτα διά τά απλά λουτρά1 από τού τέλους δμως τής δημοκρατίας 
εις τάς Ρωμαϊκός χώρας τά διαμερίσματα τών λουτρών ήσαν διπλά, τά μέν 

1 Βλ. τό λεξικόν τοΰ ϋ&ΓβηιόβΓ^ - δ&^Ηο έν λ. 1>3!ηειπη σ. 662. 

2 Ψευδοκο)δινού, Τά πάτρια της Κωνσταντινουπόλεως 3.71. 1. 

3 Διγενής στίχ. 102 (έκδ. Μηλιαράκη). 

4 "Ορα Ρ. Ργϊ βάΐ&πάει·, }ο1ιαηπβ5 νοη Οάζά αηά Ρ^ηίαε δίίειιΐί&πιιβ, Έκφρασις 

τού κοσμικού πίνακος τού οντος έν τφ χειμερίφ λουτρφ. 

5 Μαλάλα, Χρονογρ. 370.90, Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις Α'. 260. 

6 Ευσταθίου Μακρεμβολίτου, Τά καθ’'Υσμίνην καί Ύσμινίαν 4.10, "Αθλησις 

τής αγίας Βαρβάρας (Μϊ^πθ, Ρ.Ο. 116.305 Β). 

7 Παχυμέρους, Ιστορία Μιχαήλ 258.6. Βλ. καί Σπ. Ζαβιτζιάνου, Περί νιψί¬ 

ματος σ. 80. 

8 Οοά. ΤΙιεοτΙοδ. βιβλ. XV τίτλ. 1. 

ν Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 1. 39. 

10 Λιβανιού, Μονψδία επί Νικομηδείφ 7 (τόμ. 4.333. 12, ΡοτεΙβΓ). 

Η. Οβ1ζ6Γ, Οΐθ 00116313 06Γ ϊ>γζ. ΤΙΐβΠίεΐΙν6Γί33.·5αΐ1^ σ. 125. 

δι’ άνδρας, τά δέ διά γυναίκας, την συνήθειαν δέ ταΰτην έμιμήθησαν καί 
οί Βυζαντινοί κτίζοντες τά καλούμενα δ ίδυμα λουτρά ή τά όποια, χωριζό- 

μενα δι’ ενός διαμέσου καθέτου τοίχου, είχον καί τούτο τό προσόν, δτι διά 
κοινού ύποκαΰστου, καί δι’ όλιγωτέρας επομένως δαπάνης, έθερμαίνοντο. 

Τέλος Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος μάς πληροφορεί οτι κατα τας 
εκστρατείας, χάριν τού βασιλέως, μετεκομίζετο «λουτρόν Τουρκικόν ιήγουν 
Σκυθικόν τζεργά 2 μετά κινστέρνης δερμάτινης από άδημίου, κουκούμια 

Είκ. 3. Κάτοψις διδύμου λουτρού τοΰ Μοιάμεθ. 

(Τεχΐετ, ΑιχΙιϊίεοίιΐΓβ 6}-ζ&ηΙΐηε). 

τριμετριαϊα ιβ', πυρομάχια λουτρού ιβ', βήσαλα εις τό καμίνιν καί κραβ- 

βάτια συστελτά» 3. Έν άλλαις λέξεσιν ό βασιλεύς, διά τό πρόχειρον, Ιλούετο 
υπό σκηνήν εκ πίλου κατεσκευασμένην καί εντός δεξαμενής εκ δέρματος. 

ΤΑ ΕΝ ΤΩγ ΛΟΥΤΡΩι 

Άφ’ ού τά Βυζαντινά λουτρά ήσαν ύπόκαυστα, έν τών αναπόφευκτων 
έν αύτοϊς ήτο ό χαλκούς λέβης, τό χάλκωμα ή χαλκίον 4, έν φ έθερμαί- 

ι Καί νυν έειέν Κωνσταντινουπόλει τά πρόσκολλα κείμενα λουτρά είς έν τών διαμε¬ 

ρισμάτων τών οποίων λούονται οί άνδρες, είς τό έτερον αί γυναίκες, καλούνται δίδυ μα. 

Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα (Β. Ζ. 30.181). 

2 Τσέργα λέγεται ή έκ πίλου καλύβη τών σκηνιτών Τατάρων καί Τουρκομάνων, 

Τουρκιστί δέ νΰν 06γ§θ σκηνή έκ μάλλινου υφάσματος. 'Η λ. έλήφθη βεβαίως έκ τών 
Σλαύων. Περί του Σκυθικού λουτρού βλ. Ηρόδοτον Δ' 75. Φ. Κουκουλέ, Βυζαν¬ 

τινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα (Β. Ζ. 30. 181). 
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 466. 4. 

4 Μαλάλα, Χρονογρ. 276. 19, ^Ακτος πακτοιτικοΰ λουετροΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 

6.624) Γ. Βουστρωνίου, Χρονικόν τής Κύπρου, 'Ενθ’ άν. 2.461). 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΙΑ’, 14 
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νέτο τό προς ?ιθΰσιν ΰδωρ. Ό λέβης οΰεος έσιηρίζετο ή επί σιδηράς πυρ- 

εστίας, ήπς επί της εποχής ακόμη του Προκοπίου εκαλείτο χυτρόπους 1 ή 
και επί λίθων, πυρομαχ ίων 2, οσάκις τό λουτρόν προχείρως έγίνετο. Προς 
τοΰτοις άναφέρεται και κάδος, καδίον, σίτλα, δι’ οΰ εχυνετο κατά του 
λουομένου τό ύδωρ3, προς δέ και βοΰττις μεγάλη, ήτοι βαρέλλιον, ητις 
εχρησίμευε προς πρόχειρον άποταμίευσιν χλιαρού ΰδατος 4 Προς τοΰτοις 
εντός του χώρου, έν φ έλαμβάνετο τό θερμόν λουτρόν ύπήρχεν ή υπό των 
συγγραφέων μνημονευόμενη πύελος, την οποίαν δεν πρέπει νά θεώρηση 
τις απλώς ως λεκάνην οΰιε καί ώς σκάφην * άλλ’ ώς λουτήρα ικανόν βάθος 
έχοντα, ώστε νά εισέρχεται εντός αΰτοΰ ό λουόμενος, άφ’ οΰ ό μέν Όρειβά- 

σιος θέλει «εΰέμβατον ΰπάρχειν την πύελον μήτε ΰψηλοΰ περιστένοντος 
τοίχου τό ΰδωρ, μήτε στενού» 6, βραδΰτερον δ’ ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
όμιλεΐ περί καλογήρων, οΐτινες τον ρύπον τον σωματικόν άπέβαλλον «πυέ- 

λοις θερμών ΰδάτων συχνά έμβαψάμενοι» 7. Τά αγιολογικά κείμενα ομί¬ 

λου σι περί του κατάγειν εις την έμβασιν 8, ό σχολιαστής του Άριστοφάνους 
την περιγράφει ώς όρυγμα ένθα άπολοΰονται 9, έν τοΐς αϊνίγμασί του 
ό Ευστάθιος Μακρεμβολίτης την χαρακτηρίζει ώς λουτήριον κοΐλον λίθον10, 

περί αυτής δέ ό μ ίλών Αλέξανδρος ό Τραλλιανός λέγει «κατέρχεσθαι εις την 
έμβασιν» Π. 

Ή πύελος δημωδώς κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εκαλείτο I μ βατή, 

παρά τό εις αυτήν έμβαίνειν, καί έμβασις δέ, ώς ήδη παρ3 Αθηναίφ, ά'τινα 
ονόματα καί μέχρι σήμερον διεσώθησαν Ι2, υπό τό τελευταίον μάλιστα όνομα 

1 Προκοπίου, Περί χτισμάτων 2. 6.11. 

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 466. 4. 

3 Θεοφάνους, Χρονογρ. 351.30, Άλεξ. Τραλλιανός Αλ 553, Β'. 511, Έκλο- 

γαί ιστοριών Ογ&ιηογ, ΑιιεσάοΙ» Οτ3.εε3 2.842. 

4 Μαλάλα, Χρονογρ, 314. 16. 

5 Άσάμινθος- ή πύελος δ έστι λεκάνη, φέρεται εν τφ επ' όνόματι τοϋ Ζωναρά λεξικφ 

ώς καί έντφτοΟ Σουΐδα έν λ. άσάμινθος· Πβ. καί τά τοΰ Άρτεμιδώρου (Όνειρ. 1.64) 

«οί μέν πάνυ παλαιοί βαλανεϊον ούκ ήδεισαν, έπεί έν ταΐς λεγομέναις άσαμίνθοις Ιλού- 

οντο». Διά την σημασίαν τής λ. πύελος βλ. τά εις την Έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 

Κωνστ. τοϋ Πορφυρογέννητου σχόλια τοΰ Κείδΐίε 2.626. Την σκάφην ή τίναν μετε- 

χειρίξοντο κατ’ οίκον, προς λοϋσιν ασθενών Άλεξ. Τραλλιανοϋ Αλ 327, Βλ 375. 

0 Όρειβάσιος 101. 13 (τόμ. 2.374. 7, ϋ&Γ6τηΙ>εΓ£). 

7 Ευσταθίου, Έπίσκεψις βίου μοναχικού (Τα£ο1, ΕυδίαίΗϋ οριιεο. 220.29). 

8 Ε. Εειιόπεη Κοδίηπδ υηά Ό&ιηΐαη σ. 135.26. Ιδέαν τής έμβάσεως δύναται νά 

λάβη ό αναγνώστης έκ τής ύπ'άριθ. 6 είκόνος τής παρουσης μελέτης. 

9 Εις Άριστοφ. Τππεΐς 1060. 

ίο Μ. Τι-ευ, ΕυδίαΠπΐ ΜυοΓετηδοΙίΐυε ηυε ίβπιπΙπΓ υεηί^πιυίε άρ. 5 σελ. 5. 

η Άλεξ. Τραλλιανοϋ Αλ 555. 

12 Πύελος- όρυγμα, έμβατή, ένθα άπολοΰονται. Λεξικόν Φωτίου έν λ. πυέλους, 

ήγουν τάς έμβάσεις· πύελος γαρ όρυγμα, έμβατή, ένθα άπολοΰονται Σχολ, είς Άριστοφ. 
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κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ένοεΐτο καί τό εντός τής εμβατής ΰδωρ *. 

Έχΰνετο δέ εντός τής εμβατής τό ΰδωρ διά θερμορρόης, ής τό άκρον τοΰ 
κρουνού παρίστανε και κεφαλήν ανθρώπου ή ζώου 2."Ινα μή πατώσι δ’ απ’ευ¬ 

θείας οί λουόμενοι επί τοΰ εδάφους έχρησιμοποιοΰντο έν τοΐς λουτροίς καί 
ψιάθια 3 ή καί σανίδες4, προς δέ καί ξύλινα καλόβαθρα, αί ξΰλιναι ή 
κλάπαι5, έα δέ καί σκάμνα, εφ” ών έκάθηντο οί άνατριβόμενοι6. 

ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 

Τό λοΰεσθαι έν χώρφ θερμαινόμενα) ήτο σΰνηθες παρ’ άρχαίοις "Ελλη- 

σιν* δ Ήρόδος, φέρ’ εΐπείν, όμιλεΐ περί Ελληνικής πυρίας, ό δέ Αριστοτέλης 
είς τά προβλήματα του περί πυριατηρίων. Παρά Ρωμαίοις, ήδη από τής 
αρχής τοΰ Β' αίώνος τής δημοκρατίας, ίδρΰθησαν λουτρά άνωθεν ύποκαΰ- 

στων, βραδΰτερον δέ, τελειοποιηθέντος τοΰ συστήματος τής θερμάνσεως, 

ή θερμόιης διεχέετο διά σω?ιήνο)ν άνά τά διάφορα διαμερίσματαλ Τον 

Τππεΐς 1060. Έν τφ Εύχολογίφ υπάρχει ευχή έν τή έμβατή. Αλέξανδρος ό Άφροδι- 

σιεύς (Ιατρικών άπορημάτων καί φυσικών προβλημάτων τό Α, ΙάεΙετ, ΡΗγδίεϊ εί ιηεάίοΐ 

Οτ&εοί ιπίποτεδ 1.87,22). περί τής εισόδου είς την έμβατήν όμιλών μεταχειρίζεται τό 

ρήμα κατέρχεσθαι· ό’ΟρειβάσιοςΙΟλ 3. 9 (τόμ. 2. 885. 5 Ό3Γειηΐ)6Γ&) έγραψεν έ μ β ά¬ 

σε ις τάς είς τό ΰδωρ χρή ποιεϊσθαι κατιόντας άθορύβως, κεϊται δέ καί παρά Δημητρίφ 

τφ Κωνσταντινουπολίτη (Τερακοσ. βιβλ. 1 σ. 125) «είς βαλανεϊον είσαγέτω αυτόν καί 

έν τή θερμή κρατείτω είς την έμβασιν*. Τήν έμβασιν αναφέρει καί Αλέξανδρος 

δ Τραλλιανός Βλ 465, Βλ. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Όυ Ο&η^ε έν λ. εμβα¬ 

δόν καί τά σχόλια τοΰ Κ-εϊδΕε είς τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 2. 626. Έμπα στη 

έν Μαδύτφ τής Θράκης έλέγετο είδος ξηροΰ λουτροΰ γινομένου είς τήν απέναντι τής 

Καλλιπόλεως Ασιατικήν ακτήν, έμβαινόντων των πασχόντων ρευματικά νοσήματα εντός 

άμμου λεπτής καί θερμής· ετπό&δδί άφ’ ετέρου έν Βον3 τής κάτω Ιταλίας καλείται 

γενικώς τό λουτρόν ΡεΙΙε^τίπί, Βονα 162. 

ι Καλώς έγκέκραται ή έμβατή; Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 45 ύπέρ τής 

υγείας τοΰ παιδός σου καλήν έμβασιν άς ποιήση μοι ό περιχυτής, Διήγησις των θαυμά¬ 

των τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ναπυ Οταεε3 δυετα 

12.13) «λουτρών θερμότερον έχόντων τον αέρα καί τήν έμβασιν Άλεξ. Τρ αλ λιανός 

Βλ 249 πβ. καί σελ. 447. 

2 Ν ικ. Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 194.10, Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 328. 

332, Άχιλληΐς 790 (έκδ. Ηεδδε1ίη§). 

3 Ρ. οχ. 148.3. 

4 Ώς μάς πληροφορεί επίγραμμα Λεοντίου τοΰ Σχολαστικού- Πα?ωιτ. Άνθ. IX. 617. 

(Πίάοί). 

5 Καλόβαθρον ή λεγομένη παρά τοΐς πολλοϊς κλάπα· Σουίδας έν λ. Διά τάς ξυλίνας 

βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία καί ορθογραφία, Έπετ.Έταιρ. 

Βυζ. Σπουδών 5.16. 

8 Διήγησις των θαυμάτων τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα¬ 

μέως, ν&Π3 Οτ&οοα 830Γ3 σ. 12. 4). 

7 Ό Σενέκας (έπιστ. 90) όμιλεΐ διά «ΐηιρΓεδδΟδ ραπείϊόοδ Ιιιόοδ ρετ ςμιοδ οίτοιιιιι- 

ίυηάετείιπ· οαίοτ ςιιί ΐπι& δΐτηοΐ εί δΐιηιιη3 ίονετεί σεηυθΙΐίεΓ». Έπιθι καί τό λεξικόν 

του Π&Γ6πι5εΓ§- 5&§1ΐο έν λ. όυΐηειπη σ. 653. 
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τρόπον τοΰτον τής θερμάνσεως εόρίσκόμεν έν χρήσει εις τα Βυζαντινά 
λουτρά \ είς τά όποια 6 θερμός αήρ ήρ/ετο εκ του ΰποκαΰστου και διενέ- 

μετο δι’ ορθογωνίων σωλήνων έντετοιχισμένων 1 2. 

Ό Χρυσόστομος όμιλει περί -θέρμης άποσμηχουσης τον ρύπον 3, ό Προ¬ 

κόπιος είπε διά τό δημόσιον λουτρόν, τον Άχιλλέα, «οΰ δή ενερθεν τό πυρ 

Είκ. 4. Μοναστηριακόν λουτρόν μεΟ’ ύποκαύστου έν τη μονή 

Ζωοδόχου Πηγής Κιθαιριονος. 

(Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σ. 61). 

καίεται» 4, ό Όρειβάσιος έμνημόνευσε των έν τφ λουτρφ «όμιλουντων αέρι 
θερμω» 5 6, δι’ ύποκαιόμενον λουτρόν ωμίλησεν ό Μαλάλας έν τη χρονογρα¬ 

φία του β, διά τον ζέοντα αέρα του Ζευξίππου τά πάτρια τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως 7, Αλέξανδρος ό Τραλλιανός επανειλημμένος αναφέρει τό «εισιέ- 

ναι είς τον θερμόν αέρα του λουτροΰ ή τον πυρώδη αέρα» αύτοΰ 8, ό Άχμέτ 

1 Τά όποια ούτως ήσαν άτμόλουτρα. Ταϋτα ό Κβίδίτο είς τά σχόλιά του είς την 

εκΟεσιν τής βασιλείου τάξεως {2. 250. 3) λέγει ότι ώνομάζοντο θερμάστρα ι, δεν είναι 

όμως τοΰτο βέβαιον. 

2 Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σελ. 60. Διγεν. Άκρίτ. στίχ. 117 

(έκδ. Μηλιαράκη). 

3 Χρυσοστόμου, Έπιτίμησις κατά των άπολειφθέντων (Μϊ^ηε, Ρ. Ο. 51. 146). 

4 Προκοπίου, Περί Βανδαλικού πολέμου 13. 

3 10'. τόμ. 2 σ. 370.4 (Οανεπιόει^) νυν έν Άδριανουπόλει ζέστα λέγεται τό λου- 

τρόν, Γ. Λαμπουσιάδου, Γλωσσάριον Άδριανουπόλεως (Θρακικά 2.239). 

6 Μαλάλα, Χρονογρ. 235.11. 

7 Ψευδοκωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 168.5. 

§ ’Λλεζ. Τραλλιανός, Α\δ25, Β'. 249, 491,513. 
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§ν τώ ονειροκριτικοί του όμιλε! δι’ εμπυρον λουτρόν \ έν Ιρωτιχφ διστίχφ 
τού Θεοδώρου Προδρόμου ό ερώμενος λέγει δτι, 3μ« είδε την ερωμένην, 

θέρμη προϋπψτηοε πριν λουτρον δνναι 2 

έν τώ κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην έπυλλίω λέγεται δτι το λουτρον 
είνεν εντός πα/ύν νεφελώδη ατμόν ή μνημονεύονται δ εν τοις Πανδεκταις 
σωλήνες καί κλίβανος τού λουτροΰ * σωλήνες έν τώ μεοαιιονικφ εθνικφ 

ημών έπει 
καί απέξω κατεοκεναοεν τον παλατιού καμινιν 

και σωληνάριν εοτεσεν όλόγαλκον, μεγάλον 

Ικ τής καμίνου εφθανεν είς το λουτρον δε μεοα 

και ή πνρωσις άνέβαινεν εκ των σωληνάριων 0 

ΰκό τού Άρμενοπούλου τέλος άναφέρεται καί καπνοδόχος τού βαλαντίου <·. 

Ή ίίλη δ’ ήν μετεχειρίζοντο είς τά λουτρά προς θερμανσιν του αερ 

ή τού ΰδατος ήτο ή ξύλα καί φρύγανα ή ξυλάνθρακες, ως εκ των άγιοι,ογι- 

κών καί άλλων κειμένων μανθάνομεν » ή καί το Μηδικόν πυρ, τουτεοτι 

πετρελαίου ο ^ ^ ^ δαπάναι τής θερμάνσεως των δημοσίων λουτρών 

κατεβάλλοντο Ικ των δημοσίων προσόδων 2 καί ήσαν σημαντικοί. Τουλά¬ 

χιστον έν Αλεξάνδρειά, επί Ιουστινιανού, δ βίνδιξ των Αλεξάνδρειάν επρεπε 
νά καταβάλλη έτησίως 492 χρυσούς ίπέρ Ικπυρωσεως των λουτρών της 

πόλεωε, πλήν του ?α>υτροΰ Κανθάρου 10. 
Είς τά Ρωμαϊκά λουτρά τό φώς είσήρχετο διά παραθύρων, θυρι ες 

»■ άναφέρονται καί εις τά Βυζαντινά22, έν οΐς, καί μάλιστα εν τφ χωρφ, εν φ 

1 *Α χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. ρπδ'. σ. 143.17 (έκδ. ϋτβχΐ). 
2 Συνόδη Παπαδημητρίου, Τΐαοοάοτε Ρτοάτοιηε σ. 32ο. 

3 Στίχ. 307. 

4 Πανδέκτ. βιβλ. 19-2.58.2. 

5 Στίχ. 117 (έκδ. Μηλιαράκη). 

6 Άρμενοπούλου, Έζάβιβλ. 2 τίτλ. 4 § 131 , # Αηηεηάίχ 7 Μαοτΰ- 
7 Μαρτύρων τής άγιας Σεβαστιανής Αοίπ 33. Ιουνίου τομ. 2 Αρρεηάιχ 7 Μα© 
Μαρτύριο ^ γ , „ . Το-ιι&ΐπβίΡοΙνοΜρι^ρΥδΙυΙεε,ιηίίΐ-- ηιον τού άγιου Πολυκάρπου κεψ- 13 (Τΐι. Ζ 3 ϋ π, 

Ιγπα, ίτα^ηία σ. 150), Καλλίμαχος καί Χρυσορροη οτιχ. 354 

—ΤΖ7Ζ Κ"» -— 
0*Χ· ®2· Μονόλοβα παράθυρα παρετηρή- 

0ησαν είς τά μοναστηριακά λουτρά Λ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική ο. 63. 
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έλοΰοντο, τό φως δεν ήτο επαρκές. Διά νά λβγ?] δ’ δ Άρτεμίδωρος εν τοΐς 
ονειροκριτικοί; του «αγαθόν είναι τό λοΰεσθαι εν βαλανείοις καλοΐς και 
φωτεινοί;» 1, φαίνεται οτι καί τά μή φωτεινά ήσαν συνήθη, τοΰθ’ δπερ 
βραδΰτερον επιβεβαιοΐ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιο; όμιλών περί του 
«ένδον αλαμπούς οίκου» 2. Δεν πρέπει έν τούτοι; ν’ άποσιωπηθή οτι καί 
διά χήν όλόφωτον αυγήν των Βυζαντινών λουτρών γίνεται λόγος 3. 

Διά την ελλειψιν λοιπόν επαρκούς φωτός, αλλά κυρίως διά την χρησι¬ 

μοποίησή τών λουτρών καί κατά νυκτερινά; ώρας, ΰπήρχον εν αυτοί;, κατά 
Ρωμαϊκήν συνήθειαν 4, κανδήλαι δι’ ελαίου άνάπτουσαι 5. 

ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 

Γνωστόν είναι οτι οί αρχαίοι "Ελληνες έλοΰοντο προ του γεύματος 
ή του δείπνου, όταν δήλα δή ό στόμαχος δεν ήτο πλήρης. Τήν συνήθειαν 
ταΰτην ώς επικρατούσαν κατά τους χρόνους του αναφέρει ό Άρτεμίδωρος 
λέγων «νυν δέ οί μεν ού πρότερον έσθίουσιν εί μή λοΰοιντο, οί δέ καί έμφα- 

γόντες' Είτα δή λούονται μέλλοντες δειπνήσειν» 6. Σύμφωνον δέ προς αυτήν 
είναι τό παράγγελμα τοΰ Κλήμεντος, οστις έν τω Παιδαγωγό) του λέγει* «ουδέ 
μην εκαστοτε λουτέον, άλλ’ είτε λίαν τις εΐη κενός ή αΰ πλήρης άγαν παραι- 
τητέον τό βαλανεΐον» 7 παράγγελμα, δπερ καί παρά τοΐς ίατροις είιρίσκομεν. 

Ουτω, κατά τον Όρειβάσιον, «ου χρή δέ μετά τό προσενέγκασθαι τροφήν 
ή πόμα παραχρήμα λοΰεσθαι... άμεινον δέ καί μετά τό λουτρόν, καταστάσης 
τής έκ τοΰ λουτροΰ ταραχής έσθίειν καί πίνειν» 8, κατά δέ Αλέξανδρον 
τον Άφροδισιέα έπρεπεν δ πάσχων «λοΰεσθαι προ τροφής μάλλον ή μετά 
τροφήν» 9, καί ό Λιβάνιος δέ παριστα τινα έκ τοΰ λουτροΰ επί τήν μακα- 

1 Αρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64. 

2 Ευσταθίου, Ηθοποιία (Τε,ίεΐ, ΕαδίαΛπ οριίδειιΐίΐ 329,34). Περί σκοτεινών 

λουτρών γίνεται λόγος καί έν τοΐς θαύμασι τοΰ αγίου Αρτεμίου (σ. 26. 12). 

3 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 297. Τό μοναστηριακόν λουτρόν της Καισαρια- 

νής έχει δώδεκα παράθυρα. 

4 Τά Ρωμαϊκά λουτρά τήν νύκτα έφωτίζοντο διά λυχνιών μονομύξων ή πολυμύξων 

τοποθετούμενων εντός τετραγώνων κοιλωμάτων έν τοΐς τοίχοις υπαρχόντων βλ. λεξικόν 
θ3.τβαι1)βΓ§: - δ3§1ϊο έν λ. όοίηευιη σ. 663. 

5 Οοά. .ΐιιεί. άε ΠΑνίσαΙατ. Ψευδοκωδινοϋ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 

168.5, Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέως, ν&πα Οταβο& 5&ογ& σ. 11. 12). 

3 Αρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1. 64. 

7 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 (σ. 263. 21 διάάΐΐη). Ό Κλήμης συνίστα 

ακόμη, κατά τήν άρχαίαν Ελληνικήν συνήθειαν, καί τήν χρήσιν γυμνασίου προ τοΰ 
λουτροΰ (Ένθ’ άν. κεφ. 10 ο. 264. 19). 

3 Όρειβασίου, Περί λουτρών γλυκέων δυνάμεως ΙΟ1. 22(τόμ.2. 378 Οατοπιάετ^). 

9 Αλέξανδρος Τραλλιανός Α’. 558- 

Τά λουτρά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. ^15 

ρίαν σπεύδοντα τράπεζαν ή μικρόν προ μεσημβρίας εκ τοΰ λουτροΰ έπα- 

ν ερχόμενον 1. 

Τά Ρωμαϊκά λουτρά ήνοιγον τήν 8^ ή 9^ν ώραν τής ημέρας, ήτοι τήν 

1 - 2 μ. μ. 2, τότε δέ, φαίνεται, καί τά Βυζαντινά. 

Κατά τάς διαταγάς τών αγίων Αποστόλων, η σεμνή γυνή έπρεπε νά 
λούεται κατά τήν ΙΟ'Τ' ώραν* «δεΐ γάρ, πιστήν οΰσαν, έκ παντός καί πάντοτε 
τήν πολυόφθαλμον περιεργίαν φεΰγειν» 3. Ή μάλλον συχναζομένη ώρα ητο 
ή περί τήν μεσημβρίαν, δΓ ο καί πάλιν ή γυνή, κατά τας αΰτάς διαταγας, 
παραινείται νά μή λοΰεται έν μέση ήμερα» 4. Κατά τήν μεσημβρίαν ακριβώς 
καί μικρόν μετά, τά λουτρά ήσαν σχεδόν κενά, τήν ώραν δ αυτήν, ώς καί τάς 
πρωϊνάς, έξέλεγον, ΐνα λουσθώσιν οί πάσχοντες έκ νοσήματος, κηλης λ.χ., ιό 

όποιον δεν ήθελον νά φανερώσωσιν εις τους συλλουομένους 5. 

Τά Ρωμαϊκά λουτρά ήνοιγον τήν 8Τ)ν ή 9τ>ν ώραν τής ημέρας καί έκλειον 

μέ τήν δΰσιν τοΰ ήλίου, από ιοΰ Γ'. δμιος μ. X. αίώνος, ήτοι κατά τους εσχά¬ 

τους αΰτοκρατορικοΰς χρόνους, ή λοΰσις έγίνετο και κατα τάς νυκτερινά; 

ώρας·6, συνήθεια, τήν οποίαν ήκολοΰθησαν καί οί Βυζαντινοί, αφ οΰ Γρη- 

γόριος μέν ό Νΰσσης όμιλεΐ περί λουτροΰ κατά τήν νύκτα λαμβανομένου 7, 

κατά νυκτερινά; δ’ ώρας άναφέρονται ό)ς λουόμενοι πάσχοΗπες, επιθυμουντές 
ν’ άποκρΰψωσι τό πάθημά των 8. Καί Αλέξανδρος δ ο Τραλλιανός (Β . 511) 

όμιλεΐ οΰ μόνον περί τών εωθινών, αλλά καί τών έν έσπερα λουτρών. 

Εις τό αυτό λουτρόν, άν μή ήτο τοΰτο δίδυμον, έλοΰοντο ανδρες καί 

γυναίκες, διά τοΰτο, προς αποφυγήν σκανδάλων, έπρεπε νά είναι ωρισμεναι 
αι ήμέραι, ή ώραι καθ’ άς έπρεπε νά λούεται έκάτερον τών φΰλων. Οΐ 
Ρωμαίοι εθεράπευον τό πράγμα ορίζοντες, ΐνα εις τα λουτρά τών μικρότερων 
πόλεων τοΰ κράτους κατ’ άλλα; ώρας λοΰωνται οΐ άνδρες και κατ αλλας αι 
γυναίκες9. Οί Βυζαντινοί ώριζον ώρισμένας ημέρας, καθ’άς μόνον τό ετε- 

ι Λιβανιού, Δύσκολος ώλισθεν § 17 καί του αύτοΰ, Φθονερός, τοΰ γείτονος 

αύτου πλουτήσαντοςέξαίφνης, εαυτόν προσαγγέλλει § 38 (τόμ. 6. σελ.601 και 639 ΡονβΙβι·)· 

2 Μ&ηιιιαΓάΙ-Μοιηηΐδεη, Β&δ ΡτΐνΑίΙεόεη άετ Κόηιετ σ. 271, ΟατειηόεΓ^- 

δπ^ΐϊο λεξικ. έν λ. ό&ΐηευιη σ. 663. 

3 Κλήμεντος Ρώμης, Διαταγαί τών αγίων Αποστόλων (Μϊ§πε, Ρ. Ο. 1.588). 

4 Κλήμεντος Ρώμης, “Ένθ’ άν. 

5 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου- Κερα- 

μέως, ν&πα Οτ3.εο& 530Γ& 27.26). 

6 Ματφιι&ηΐΐ' Μ οτηηΐδεπ , ϋ35 Ρπν&ίΐεόεη άετ Εοηιετ ο. 271. 

7 Γρηγορίου Νύσσης, Είς τον βίον τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού 
(ΜΪ£πε, Ρ. Ο. 46.953). 

3 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου- Κερα- 

μέως, ν^-π» Οταεσδ 530Γ3 26.12). 
« Βλ. Ρ β. ιι I γ - \ν ί 5 5 ο \ν 3., ΚΕ έν λ. Β&άετ στίχ.2750. Μ ατ ηπ ατ ά - Μ ο πιω 5 ε η, 

“Ενθ. άν. σ. 282- 
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ρον φίλον έπρεπε νά λούεται1, τούθ’δπερ έμιμήθησαν βραδύτερον και οι 
Τούρκοι 2. 

ΠΟΤΕ ΗΡΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ 

Τά Βυζαντινά λουτρά Ιλειτούργουν, η, δπως έλεγον οΐ Βυζαντινοί, 

ή π τον 3 ή έ'λουον4, κατά πάσας τάς ημέρας τής Έβδομάδος Λ, καί δή 
καί την Κυριακήν, ώς προς την τελευταίαν δμως αυτήν ημέραν ύπήρχον καί 
οί έ'χοντες αντιρρήσεις, διά λόγους κοινωνικούς. Ουτω Θεόδωρος ό Βαλσαμών 
γραφών προς τον πατριάρχην "Αλεξάνδρειάς Μάρκον λέγει δτι κατά την 
Κυριακήν δεν πρέπει νά λειτουργώσι τά λουτρά, καί διά θρησκευτικούς λόγους, 

άλλα καί ΐνα αναπαύονται οΐ υπάλληλοι αυτών 6. "Αληθές δ’ είναι δτι οί 
ύγιεινολόγοι άπηγόρευον τά λουτρά καί καθ’ δλον τον Νοέμβριον μήνα, 

αί συστάσεις των δμως φαίνεται δτι δεν έλαμβάνοντο ύπ5 δψιν 7. 

Τά λουτρά πάντως ήργουν, ένεκα εθνικής εφόδου ή άλλης τίνος αναγ¬ 

καίας αιτίας8, ανομβρίας π.χ. σεισμού κτλ.9. 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ 

Όσάκις οΐ Βυζαντινοί, χάριν καθαριότητος, ούχί σπανίως δμως καί 
ηδονής, άπεφάσιζον νά μεταβώσιν εις τό λουτρόν, ή μετέβαινον πεζοί, άν 
ήσαν πτωχοί, τά λουτρικά των κρατούντες, ή προαπέστελλον τούς ύπηρέτας 
των, ΐνα αναγγείλω σι την προσεχή τού κυρίου των άφιξιν καί έξασφαλίσωσι 
θέσιν. Οΐ ύπηρέται φυσικά ούτοι εκράτουν πάντα τά λουτήρια άμφια καί 
σκευή, ήρχετο δέ μετ’ ολίγον καί ό δεσπότης έφιππος10, υπό συνοδείαν άκο- 

ι Κατά τό τυπικόν τής μονής Κοσμοσωτείρας, αί γυναίκες έπετρέπετο νά λουωνται 

εις τό λουτρόν της καθ’ έκάστην Τετάρτην καί Παρασκευήν Ε. Ρείΐΐ, Τγρϊοοη άιι 

ιηοηωίέΓβ άβ Ια Κοδηιθ8θίΪΓ3 (ΓζινεεΙία Κωνσταντινουπόλεως τόμ. 13.66). 

2 Εις τά Τουρκικά λουτρά δεν επιτρέπεται νά λουωνται γυναίκες καθ’ έκάστην Παρα¬ 

σκευήν και Κυριακήν, Σπ. Ζαβιτζιάνου, Περί νιψίματος σ. 207. 

3 ΎΗπτε δέ (τό λουτρόν ό Σεβήρος) διά Μηδικού πυρός. Ψευδόκωδίνου, Τά 
πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 136. 18. 

4 Μαλάλα, Χρονογρ. 318.5. 

5 Κατά συνήθειαν επικρατούσαν, ώς λέγει ό Λιβάνιος έν τή έκφράσει των Καλανδών, 

οι Βυζαντινοί έλουοντο την τρίτην ημέραν των Καλανδών μετά τό πέρας των ιπποδρο¬ 

μικών αγώνων. 

6 Ράλλη-Ποτλή, Σύντ. 4. 457, 486, 487. ΡγοΙιογ, Οοτρυε ]ιιτϊδ ΟΓ&εςοτ. 1.386. 

7 Θεοδώρου του Προδρόμου, Στίχοι εις τού; ιβ' μήνας (ΙάεΙετ, ΡΗγδίοί εί 
ηιεάΐεΐ Οταβοί ηιΐηοΓβε 1.419). 

3 Πβ. νΑκτον πακτοηικοϋ λουετροϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 6. 624). 

9 Θεοφάνους, Χρονογρ. 239.23, 440.15 (Όε Βοογ), Μαλάλα, Χρονογρ. 487. 1. 

ίο Λιβανιού, Παράσιτος επί δείπνον κληθείς (τόμ. 6.578. 9.15 έ'κδ. ΡόΓδίετ). 

Κατά τό τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής του αγίου Μάμαντος (Σωφρονίου 

Εύστρατιάδου, Τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής του άγιου μεγαλομσρτυρος 

Μάμαντος, Ελληνικά! 1.34) ό μοναχός, πριν μεταβή είς τό λουτρόν, έπρεπε νά κάμη 
μετάνοιας. 
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λούθων, κάποτε και κολάκων Χαρακτηριστική είναι ή έν τοΐς έρμηνεύ- 

μασι τού Πολυδευκους διαταγή τού κυρίου προς τους δούλους· «προάγετε, 

λάβετε τόπον» 2, ήτις άνταποκρίνεται απολύτως καί προς τά έθιμα των 
αρχαίων Ελλήνων, οιτινες τά προς λουτρόν φορέματα καί σμήγματα συνείθι- 

ζον ν" άποστέλλωσιν είς τό λουτρόν διά δούλου. Εχομεν μαλιστα καί σκηνας, 
καθ’ ά; δ εγκαίρως φθάσας δεσπότης οργίζεται καί απειλεί, διότι οΐ άνθρω¬ 

ποί του δεν έφερον εγκαίρως τά λουτρικά σάββανά του 3. Ας σημειωθή 
δ’ ενταύθα δτι πολλοί, άμα ύπερέβαινον την θύραν τού λουτρού, εποίουν 

τό σημειον τού σταυρού 4. 
Γνωστόν είναι δτι ό βίος τής Βυζαντινής ήτο πολύ περιωρισμένος καί 

σπάνιαι αΐ προς έξοδον και δημοσίαν έμφανισιν παρεχομεναι ευκαιριαι. Μια 
τούτο>ν ήτο και ή μετάβασις αυτής είς τό λουτρόν 5, η τις πολλάκις έλαμβανε 
καί πομπικόν χαρακτήρα, όσάκις ή μέλλουσα νά λουσθή ητο ή νύμφη ή 
άρχοντος γυνή ή κόρη, οπότε την παρηκολούθουν και διάφοροι συνοδοίΓ>. 

*Άς έπιτραπή δ’ ενταύθα, τον Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον άκολουθούν- 

τες 7, νά σημειώσωμεν, έν πάση συντομία, πώς μετέβαινεν είς τά λουτρά μία 
βασιλική νύμφη, περιγραφή, ήτις δύναται νά μάς δώση μίαν εικόνα τί άνα- 

λόγως συνέβαινε καί μέ τας είς τό λουτρόν όδηγουμένας λαίχάς νύμφας. 

Λοιπόν την τρίτην από τού γάμου ημέραν 8 ηρχοντο οι αντιπρόσωποι τών 
Πρασίνων καί τών Βενέτων καί έτοποθετούντο απέναντι άλλήλων είς την 

1 Λιβανιού, Φθονερός, τοΰ γείτονος αύτοϋ πλουτήσαντος έξαίφνης έαυτόν προσαγ- 

γέλλει § 38 (6. σ. 639 ΡόΓδΙετ), X ρ ι σ τ ο φ ό ρου Μυτιλη να ίου, Είς τον βασιλέα Ρωμα¬ 

νόν επιτάφια ήρωΐκά (Εά ΚιιΠζ, Οίε ΟοάίοΒΙβ άβ8 ΟΙιπδίορΙιοΓΟδ Μίίί1γπΜθ5 σ. 5). 

2 Πολυδευκους, Ερμηνεύματα σ· 214 (ΒοποΒεπε). 

3 Διήγησις τών θαυμάτων του αγίου Αρτεμίου (Λ. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέως, ν&πΑ ΟΓ3003 530Γ3 σ. 11.12 έξ καί 12.1 εξ. Ευσταθίου, Ηθοποιία (Ίαίεΐ, 

ΕτίδΙαίΙιϊΐ ορτίΒΟ. 328. 66 έξ. 
4 Χρυσοστόμου, Είς τάς πράξεις τών Αποστόλων ομιλία I (Μϊ§ιιθ, Ρ.Ο. 60.91). 

δ «Ο Χρυσόστομος έλεγε ν δτι αναγκαία είναι ή έξοδος τών γυναικών μόνον δταν 

πρόκειται νά μεταβώσιν είς εκκλησίαν ή λουτρόν. (Εις Ιωάννην ομιλία Νΰ, Μΐ§ηβ, Ρ.Ο. 

59.340). 
(5 Θεοδώρου τοϋ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Β' 186 

ό Γεωργηλάς είς τό θανατικόν τής Ρόδου περιγράφει τοίς Ροδίτισσες στίχ. 160. 

νά περπατούν, νά χαίρουνται μέ διώμα μέ κανάκι 

άλλες είς βρύσες, είς λουτρό καί είς περιβολάκι 
7 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεωςσ. 214. 

20 έξ. καί Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τό περί τοϋ γάμου παρά Βυζαντινοΐς κεφά- 

λαιον έν Έπετ. Έχαιρ. Βυζ. Σπουδών τομ· Γ σ. 3 εξ. 

8 Τά γαμήλια λουτρά σήμερον συνηθέσταχα γίνονται προ τοΰ γάμου, μόνον, 6’ έν 

Χιλή τοϋ Πόντου καί Βουρδουρίφ τής Πισιδίας τό Σάββατον μετά χόν γάμον (Κ λ. 

Ίαχρίδου, “Ηθη καί έθιμα έν Ανατολή, Ξενοφάνους τόμ. 3.207). Καί έν Σαραντα 

δ’ Έκκλησίαις τής Θράκης γίνονται τήν εικοστήν από τοϋ γάμου ημέραν. Βλ. καί 

Φ. Κουκουλέ, Συμβολή σ. 26. 
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δεξιάν και άριστεράν στοάν τής Μαναύρας, έτοποθέτουν δέ εις τρία διάφορα 
σημεία και τά τρία όργανα, άτινα μεθ’εαυτών έκόμιζον. Μετά ταΰτα έπη- 

κολούθει ή πομπική παρέλασις των προς λουτρόν χρειωδών, ήτοι τών λουτρι- 

κών σαββάνων, χρυσοϋφάντων λεντίων, μυροθηκών, θηκών, εν αίς ετίθεντο 
τά του λουτρού φορέματα και τών σικλοτροΰλλων, τών δοχείων δήλα δή> 

δι5 ών ήντλεΐτο και εχΰνετο εις τούς λουομένους τό ΰδωρ. 

Πάντα τάύτα συνώδευον μέχρι του λουτρού κιθαρισταί, χορευτά! κα'ι 

άοιδοί, τά θυμελικά, ως τότε έ'λεγον ή προσέτι δέ και οΐ ύπατοι, οϊτινες 
κα'ι έπανήρχοντο ε!ς ωρισμένην θέσιν, την πόδωσιν, ήτοι την βάσιν τής γέφυ¬ 

ρας, άναμένοντες την εμφάνίσιν τής Αύγούστης. 

Την εκ τού παστού έξερχομένην νύμφην, παρακολουθουμένην υπό τών 
κληθεισών αρχοντίσσων, συνώδευον μέχρι τίνος οΐ πατρίκιοι, καί ειτα οι 
ύπατοι, εν φ, άμα τή εμφανίσει της, πρώτον οί Βένετοι καί κατόπιν οΐ Πρά¬ 

σινοι ηύλουν τά όργανά των καί εψαλλον επευφημίας. Περατωθέντος #9ύ 
λουτρού, ή νύμφη συνοδευομένη πάλιν υπό τών συγκλητικών καί ακολουθού¬ 

μενη υπό τών μερών, αντιπροσώπων δήλα δή τών Πρασίνων καί Βενέτων, 

Ιπευφημούντων, έφθανε μέχρι τού παστού, ήτοι τού νυμφικού θαλάμου, εις 

δν δεν εισήρχοντο αΐ κληθεΐσαι γυναίκες. Εισερχόμενη ή νύμφη προύχώρει 
μέχρι τής δεξιάς κόγχης τού παστού, τότε δ' ήρχοντο απερχόμενοι οΐ έξωθεν 

ίστάμενοι συγκλητικοί. 

Καθ3 δλην την πορείαν, καί εκατέρωθεν τής βασιλικής νύμφης, εβάδιζον 
δύο αύλικαί γυναίκες καί όπισθεν ήρχετο ή παρακαθ ί στρ ια, κρατούσα, 

ώς καί αι δύο πρώται, πορφυρούν ροδιώνα διάλιθον 2. 

ΤΑ ΛΟΥΤΡΙΚΑ 

Τόσον απαραίτητον έθεωρεΐτο τό λουτρόν κατά τούς Βυζαντινούς χρό¬ 

νους, ώστε μεταξύ τών απαραιτήτων συστατικών τής προικός έθεωρούντο τά 
λουτρ ικά, τά όποια συχνά μνημονεύονται εις τά προικοσύμφωνα3. Καί 
ύπανδροι δέ γυναίκες ακόμη παρεπονούντο κατά τών συζύγων, οσάκις ούτοι 

ι Καί τέως συνώδευον οί Πόντιοι την νύμφην εις τό λουτρόν υπό τούς ήχους τής 

λύρας και έν μεγάλη δέ πομπή ομοίως έν Βουρδουρίφ τής Πισιδιας Έπιθι Φ. Κου- 

κουλέ, Συμβο?ά) σ. 26. 

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ΈκΟεαις τής βασιλείου τάξεως 214, 

20 έξ. Παραδέχονται ότι ροδιώνες ήσαν χρυσά μήλα, σύμβολα τοΰ έρωτος .1· ΕΒβτδοΙΙ. 

Εε §τ&π(1 ρ&ΐαΐδ άε Οοηδίαηίίπορίε σ. 32, Α. Κ ά πι ϊ> κυ ά, ΕωρετεαΓδ εί ΐταρεταίποεδ 
ά’Οπεηί (Εενυε άεε άευχ ηιοηάεδ 103 (1891) σ. 835 ή καρποί ροιάς (λεξ. Σοφοκλέους). 

Δεν είναι απίθανον νά πρόκειται περί ροδόχρου υφάσματος. 

3 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τύπος Βυζαντινού προικοσυμφώνου (Ρωμανός 

ό μελφδός 1. 60. 61). Οΐ α π η ΐ η ο Ρετ γ ά γϊ, ΡοηηαΐΕΓΧ Νοί&πΐϊ ΐηεάίίί άε11& εί» Βΐζ&π- 

ίΐπΕ σ. 3. 

δεν εφρόντιζον νά προμηθεύσωσιν εις αύτάς τά απαραίτητα λουτρικά ι. 
Ένόουν δέ μέ χήν λέξιν λουτρικά δύο τινά, πρώτον τά χρειώδη σκεύη 2 καί 
δεύτερον τά έπιβλήματα ή λουτήρια άμφια3. Καί σκεύη μέν ήσαν ή σίτλα 
ή 6 κάδος ή τό καδάριν4 καί τό επιχυτάριν5, ως καδαροεπι- 

χυράριν 6 ή σ ικλότρ ουλλα 7 όμού μνημονευόμενα και αι λεκαναι8, επι- 

βλήματα δέ τό σάββανον9 ή σα β βανολουτ ρ ικό ν 10, λέντια υφάσματα 
τουτέστι, δι’ών ή περιεκαλύπτοντο τά περί τά αιδοία11 ή άπεσπογγίζοντο 
οΐ πόδες, τούτου δ ένεκα ώς ποδεκμάγια χαρακτηριζόμενα12, προσόψια1” 

καί τέλος τό λουτήρων έπίβλημα, τό λινούν λάσων περίβλημα, δι’οΰ έτυλίσσοντο 
καί άπεσπογγίζοντο μετά τό λουτρόν, τό τών σημερινών Ελλήνων πεστεμάλι14. 

ι Τά λουτρικά τά μ5 έποικες καί τό κρεββατοστρώσιν 
είς κλήρον νά τά δέξωνται οί παΐδές σου πατρφον 

Ηεδδείΐη#-ΡετηοΙ, Ροέιηβδ ΡτοίΪΓΟπιίηιιεδ I. 62. 

2 Καί νυν έν Θράκη λουτρικά λέγονται πάντα τά πρός λουτρόν χρήσιμα. 
3 Συντίπας, 94.20, 161.23, Εβο, δίεπιό&οΐι, Αη&ΙΛίβ. Μκη&δδείΐ σ. 4. 

4 Άλέξ. Τρα λ λιανός, Α'551.553, Σωφρόνιος Ε ύ σ τ ρ ατ ιάδη ς, Ένθ'άν. 

Τ) 111 ΐίτΐεινδ^ί], Τυπικά 1. 686, Μ Πτ 1 ο δί ο 1ι - Μ ίΠ 1 β τ, ΑοΙα εί ΟΐρΙοιπΕίΕ 4. 75. 

5 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ένθ’ άν., Οϊείΐηΐηο Ρ^ττ&Η, Ενθ αν., 

ϋ ηι ΐ 1 τ ΐ ε νείεΐ] Ένθ’ άν. Τό επιχυτάριν ό Ζωναράς έν τφ χρονικφ του (14.19) περι¬ 

γράφει ώ; άντ?.ημα, φ κατεχεϊτο τό ζέον ΰδωρ. 
6 ΜΠίΙοδίοΙι-ΜΰΠβΓ, Αοί& εί ΒίρΙοηι&Ια 4. 75. 

7 Κ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 215.5. 

8 ΟιΐΊίΐτΐενδΕΒ, Ένθ’ άν. 
3 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σελ. 214 (Βουείιεπε), 

Όηιϊίι-ΐενδΕΐ], "Ενθ* άν. Τά σάββανα αντί τοΰ λουτρικά άμφια καθόλου φέρονται 
έν τε τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως 215. 5 καί εις τά θαύματα του αγίου Αρτεμίου 
(Α. Παπαδοπούλου - Κέραμέ ως, νκπα Ογεοοε 5&ογ& 12.1.3). Νυν έν Άπυράνθφ 

Νάξου ή λ. σάββανον σημαίνει ύφασμα καθόλου. 
ίο ΜΠΟοδΐοΙι-Μΰΐΐετ, ΑεΙε εί· Όΐρ1οιπ&1& 4.75, Πολυδεύκους, Ερμηνεύ¬ 

ματα 46 (Βουείιεπε). 
η ΟιηΐίΓΪενδΙίΐή "Ενθ1 άν. Έάν δέ ΐδη τις δη άπεγυμνώΟη κατ’ ιδίαν φοροόν 

λέντιον ή περισκέλισμα, Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ριη'. σελ. 70.3. Τά βασιλικά λέντια 
άναφέρεται ότι ήσαν χρυσά ή χρυσοΰφαντα, Κοι ν σ τ. Πορφυρογ εννήτου, Έκθεσις 
554.6, 555.16. Τό ύφασμα, δι3 οΰ οί πόδες τών μαθητών τοΰ Ίησοΰ άπεμάχθησαν 
ό Νικόλαος Μεσαρίτης καλεΐ λέντιον καί προσθέτει· «ώς ή τών πολλών φησι λεκτική» 

Ν. Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός επί νεωτερισμώ τίνος βασιλειώντος 30.29 

(Ηεΐδεηόετς). Τό λέντιον, αντί τοΰ προσεργίου, τής κοινώς ποδιάς, αναφέρει ό Θεσ¬ 

σαλονίκης Ευστάθιος, Συγγραφικός λόγος τής άλώσεως (Τκίεΐ, ΕαδίαίΗϋ Οριιεο. 

298.17) την έννοιαν δέ ταύτην έχει ή λ. λέντι ή λεντίον καί νΰν έν Καρπάθίρ, 
Ε. Μανωλακάκη. Καρπαθιακά 199. Έν Βονα τής κάτω Ιταλίας νΰν φέρεται καί ό 
τύπος Ιειιζάΐΐ, δστις είναι καί μεσαιωνικός (Μογοβϊ, I άΐεΐείίΐ άΐ Βονα σ. 75). , 

12 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σελ. 214. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, 

Ένθ’άν., ΌιιιίΐΓίβνδΙνΐ], Ένθ. άν. 

13 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 46.214. 
14 Ευσταθίου, Ηθοποιία (Ταίεΐ, Ευδίαίΐιϊϊ ορυδο. 329. 23). 
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Εις ταύτα δέον νά προστεθή εις παλαιοτέρους αιώνας τδ ξύστρον 
ή ή ξύστρα, προς τό άποξέειν τον ιδρώτα \ ήτις εις μεταγενεστέρους χρό¬ 

νους έλέγετο κτένιον2, τά διάφορά ληκύθια ή βησία ελαίου, καί τέλος 
ή μυροθήκη 3. 

Ή σαν δε τά λουτρικά σκευή ή καί εξ απλού χαλκού ή καί εκ γεγανω- 

μένου 4 ή καί παρά τοΤς ματαιοδόξοις καί έπιδεικτιώσιν αργυρά 5 καί οΰχί 

σπανίως καί χρυσά 6. 

ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ 

Οί μέλλοντες νά λουσθώσι, φυσικάι έπρεπε νά εισέλθωσιν εις τον προς 
λούσιν χώρον γυμνοί1 προς τούτο άπέβαλλον τά φορέματα αυτών εις τό άπο- 

δυτόνή άπόδυτρον7 καί τά παρέδιδον εις την φροντίδα ειδικού ίμα- 

τιοφΰλακος8, οστις εκαλείτο καψάριος (Αατιν. οορδ^τΐπε) καί δ στις ή το 
υπεύθυνος καί απέναντι του διευθυντοΰ του λουτρού καί του νυκτεπάρχου 9, 

ό όποιος έτιμώρει αυστηρώς τάς γινομένας κλοπάς, αϊτινες, ώς καί εις τά 
αρχαία Ελληνικά καί Ρωμαϊκά λουτρά10, ήσαν, δυστυχώς, συχναί καί κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους. Τό εν τοΐς έρμηνεΰμασι τού Πολυδεύκους «σΰνθες 
τά ίμάτια, περίβαλε, τηρεί καλώς, μή νύσταζε διά τούς κλέπτας» 11 άναφέρε- 

ται ασφαλώς εις τάς συστάσεις, τάς οποίας κάμνει ό μέλλον νά λουσθή προς 
τον συνοδεΰοντα αυτόν δούλον ή προς τον καψάριον. 

ι Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 46 καί 214, Ά ρ τ ε μ ιδ ώ ρ ου, Όνειροκρ. 1. 64- 

2 Συντίπας, 94.20, είπε δέ καί ό Άρέθας σχολιάζων τον Λουκιανόν1 στλεγγίς· 

ή ξύστρα, έοικε δέ τό κτένιον ουτω καλεΐν. Είς Λουκιανού Λεξιφ. 2. (Η. Κ.α1)6, δςΐιοΐία 

ίπ Ι,αοίίΐιηιηα 191.8. Σ. Κουγέα, Αί έν τοις σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαι ειδή¬ 

σεις, Λαογρ. τόμ. 4 σ. 248). 

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, “Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 215.5. 

Ευσταθίου, Ηθοποιία (Τ ά ί ο 1, Ειιεί&ΙΙιϋ οριιεο. 329. 20) 

4 Ευσταθίου, Ηθοποιία (οριιεο. 329.17.) 

5 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ, 3 κεφ. 5 σ. 254.17.27. 

6 Κλήμεντος, Ένθ’άν.254.12, Χρυσοστόμου, Είς επιστολήν προς Εβραίους 

κεφ. ΙΒ’. δμιλ. 28 (Μί^υο, Ρ.Ο. 63.199). 

7 Νικ. ΧωνιάτΟυ, Χρον. Διήγ. 194.8. 

3 Ευσταθίου, Ηθοποιία (οριχεο. 329.31). 

3 Πανδεκτ. βιβλ. Α'. 15.5, Βασιλικά βιβλ. 6 τίτλ. 5. β, βιβλ. 13 τίτλ. 2. Έν Ροήιη 

την έποπτείαν των λουτρών είχον οί ουτείοτεε ίΐιβνηιαπιηα, οϊτινες ήσαν υπό τον ρτεε- 

ίβοίαηι ιπώί. 

ίο Τά ϋϊ^οείπ (47. 17) όμιλοϋσι άε ίαηόπε δ&ΐηεεπίε. Διά τούς ίανεε δείηθεποε 

ή τούς Ιαναιιΐΐυπι ρΓαεάοπεε όμιλεΐ έν τή Δύσει καί δ Τερτουλλιανός. Βλ. σχετι^ώς καί 

Μ ατ ηιι & πΐΐ - Μ ο πι τη ε β π, Βεε Ρπν&Οο^εη ιΐετ Εύπιστο. 281. Κάποτε, αστεϊσμού 

χάριν, καί υπό τών φίλων έκλέπτοντο τά ίμάτια τού λουομένου, επί τοιαύτης τινός δέ 

σκηνής στηρίζεται ή ηθοποιία τοΰ Ευσταθίου (ορυεε. 328. 58 έξ.). 

ιΐ Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ.215. 
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Έθεωρεΐτο δέ τό επάγγελμα τού καψαρίου ταπεινόν \ αί φυλάττουσαι 
μάλιστα τά φορέματα εις τά γυναικεία λουτρά φαίνεται δη Ιξέδιδον καί την 
ώραν, δι5 δ οί νόμοι έθεώρουν ώς προαγιογούς καί τάς άναλόγους έπέβαλ- 

λον ποινάς είς τούς βαλανεϊς, οϊτινες είχον έν τοΐς βαλανείοις των προς 
φύλαξιν τών ενδυμάτων άνδράποδα μετερχόμενα τό έπαίσχυντον τούτο είδος 

τού χρηματισμού 2. 

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ 

Είς τά Ρωμαϊκά λουτρά συνείθιζον οί λουόμενοι, προ τού θερμού λουτρού, 

νά αλείφονται 3, τήν συνήθειαν δέ ταύιην ήκολουΟουν και οι Βυζαντινοί, οίτι- 

νες συχνά όμιλούσι περί αλοιφής καί λουσεως, προτασσοντες την πρωιην 4. 

Έγίνετο δέ ή αλοιφή, ήτις καί χρίσμα έλέγετο 5, προ τής άψιδρώ- 

σεως 6) εν τφ μέσφ οΐκφ 7, είτε προς προφύλαξιν τού δέρματος καί απο¬ 

φυγήν εξανθημάτων, οπότε ήλείφοντο οί λουόμενοι μέ έλαιον η οίνον ευώδη 
καί άλλας άρωματώδεις ουσίας 8, εϊτε καί διά διαφόρων φαρμάκων 9 προς 
άποψίλωσιν τών τριχών ι0, άφ’ ού δμως, ενίοτε, περιεχΰνοντο δύο ή τρεις 

λεκάνας χλιαρού ύδατος11. 

ι Ου τού μέν ό πατήρ έχόρδευεν, ό δέ ΔατιανοΟ λουομένοις ανθρώποις εσθητας 
έφύλαττε; Διβανίου, Υπέρ Θα?,ασσίου τόμ. 3 σ. 318.20 (ΡϋτεΙβΓ). 

2 Πανδεκτ. βιβλ. Γ'. 3. 2. Διά τον χαρακτήρα τών βαλανέων πβ. βαλανεύς· πολυ- 

πράγμων, περίεργος. Ήσύχ. 
3 "Οταν έλάμβανον ψυχρόν λουτρόν, τότε έπηλείφοντο μετά τό λουτρον. 

4 Προήγαγον είς τό βαλανεΐον.... είσελθοΰσαν δέ ήλειψάν τε καί άπέσμηξαν, Χαρί- 

τωνος Άφροδισιέως, Τών κατά Χαιρέαν και Καλλιρρόην λόγοι Η'. Β'. 2. 2.5 

«διαπρεπώς γούν άνήει (Ρωμανός ό Γ'.) αλείψομενος καί λουσό μένος». Μ ιχ. 

ψ ε λ λ ο ϋ, Χρονογρ. κεφ. 26 (Κ. Σάθα 41- 15) «εί δε ειοήλθεν εν τφ λουτρφ καί εχρ ί- 
σατο καί άπελούσΟη» Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ρπδ . σ. 143. 17. 

ί> Τήν λ. αναφέρει ό σοφιστής Τερόφιλος είς τον περί τροφών κύκλον (ΙάβΙβΓ, 

Ρΐινεΐοί σΐ «ισάΐοϊ ΟΓ&εοϊ ηιίηοτβ3 1. 410). 
β 'Αρμόζει δέ βαλεΐν τό χρίσμα προ Ιδρώτος Τερόφιλος, Ένθ’άν. 1.410.4. 

Συ μ. Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων 47.19. 
7 Ό Αλέξανδρος Τραλλιανός (Αλ 363) λέγει1 <έπί τόν εξω θόλον συγχρίε- 

σθαι τό σώμα» «ή δέ αλοιφή παραλαμβανέσθω μή έν τφ οΐκω τφ έχοντι θερμόν αέρα, 

άλλ’είς τόν εξώτερον οϊκον, ον καί μαλακτικόν καλοΰσι» Ενθ αν. 3<7. 

8 Φασί δέ τινες ώς εΐ τις τούτφ (τφ έκ τών ίων ελαίω) εν τφ βαλανειω αλειφοιτο 
προ τοΰ ίδρώτος ούκ άν ποτέ σχείη έν τφ σοίματι έξανθήματα ή πληγάς1 Συμεών Σήθ, 

Περί τροφών δυνάμεων 47. 19. 
3 Τοιοΰτον φάρμακον ήτο ή σανδαράχη, ή καί κόμαρος, ορυκτόν αρσενικού θειοΰχον 

δηλητήριον, Μιχ, Στεφανίδου, Συμβολαί είς τήν ίστορ. τών φυσ. έπιστημών σ. 82. 

ίο Διά τήν πράξιν ό σοφιστής Τερόφιλος (’Ένθ’άν. 1.410) μεταχειρίζεται τήν φράσιν 
«Ψίληθρον ποιεΐν». Περί τής έν λουτροΐς διά τοΰ χρίσματος αποβολής τών τριχών έπα- 

νειλημμένως ώμίλησεν ό ’Αχμέτ έν τφ Όνειροκριτικφ του κεφ. κ. 16.2, κβ . 18.3, 

ρπδ'. 143. 17. , 
Π Μετά τό είσελθεΐν έν τφ εύκράτω αέρι καί μετρίως ίδρώσαι καί λαβεΐν τας χλια^ 

ράς ούτως άλειφέοθω1 Αλεξάνδρου Τραλλιανού Α. 377. Αρμοζες δέ προ τού 
χρίσματος είσελθεΐν είς τό λουτρόν καί περιχύσασθαι δύο ή τρεις λεκάνας, Ιεροφίλου, 

Ένθ* άν. 1. 410. 
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Έθεωρεΐτο δέ τό προς άποψίλωσιν χρίσμα υπό των αυστηρότερων καί 
διά τούς κοσμικούς έπίψογον, μάλιστα όμως διά τούς μοναχούς, οΐτινες ύπε- 

βάλλοντο εις μετάνοιας κυμαινομένας μεταξύ των δέκα καί των τριακοσίων 1 

υποκείμενοι2 καί εις άφορισμόν επί μίαν Εβδομάδα, κατά Θεόδωρον τον 
Στουδίτην. 

Τό κυρίως λουτρόν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έγίνετο εις τό θερ¬ 

μόν, δπου εγίνετο ή άφίδρωσις, ή επίτριψις, ή είσοδος εις την έμβατήν τού 
θερμού ύδατος καί κατόπιν ή περίχυσις. 

"Ινα λοιπόν γίνη ή αποβολή τού ρύπου, μετά τήν άφίδρωσιν, ετρίβετο 
υπό υπαλλήλου ή οικείου δούλου ό λουσμένος 3 διά τρίπτρου 4 ήτοι δ’υφά¬ 

σματος τό σχήμα σακκιδίου εχοντος, εντός τού οποίου είσήρχετο ή δεξιά τού 
άποτρίβοντος, μετά δέ καί δι’ ινών απλώς σπάρτου, αιτινες εκαλούντο σπάρ¬ 

τιο ν ή σπαρτζίον5 είτε καί δΓ ύσσώπου 6 χρησιμοποιούμενου μετά 

1 Βλ. Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπό?ιεως 8. 368. Θεοδώρου τού Στουδίτου, 

Επιτίμια κοινά τής όλης αδελφότητος (Μί^πε, Ρ.Ο. 99. 1756 ο). 

2 Θεόδωρος Στουδίτης, Ένθ’ «ν. 

3 Οί πλούσιοι έφερον μεθ’ εαυτών και πολλούς δούλους, οΐτινες καί τούς περιέχυνον 

λουσμένους, τό τοιούτον όμως έθεωρεΐτο ψεκτόν. Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64, 

Κλή μεντος Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9. 47. 3 «αλλά καί τό υπό π?«.ειόνων οίκετών καταιονεΐ- 

σθαι έξυβρίζειν έστίν είς τον πλησίον». Περί τού άνατρίβεσθαι τάς γυναίκας έν τφ λου¬ 

τρό) υπό των οικείων δούλων ώμίλησεν 6 Κλή μης (Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 5. 32 σ. 255.10) 

καί ό Όρειβάσιος δέ επ’ ίσης περί τρίψεων (ΙΟ1. 5 χόμ. 2 σ. 371. 9). 

4 "Αρισιον δέ τούς παΐδας προς τούτο χειρίδας έχειν έξ όθονίων ραπτάς, Ό ρ ε ι- 

βασίου, Ιατρικών συναγωγών ΙΟ1. 7 (τόμ. 2. 399. 1) στλεγγίδες γάρ τά τρίπτρα, οίς έν 

τοΐς βαλανείοις τριβόμενοι τον ρύπον έκξέομεν I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρ. Αλε¬ 

ξάνδραν στίχ. 874. Νΰν έν Μαδύτω τής Θράκης καί Πανόρμφ τής Βιθυνίας τό σακκίδιον 

τούτο καλείται τρίφτης. 

5 «Έξ ής (σπάρτου) παρέψθαρται χυδαϊζόμενον τό πλεκτόν σπαρτών, δ σωμάτων 

ρύπους έκτρίβει έν λουτροΐς» (Ευσταθίου, Παρεκβ. 421.20). «Πολλά δέ καί άλλα 

των πάλαι χρηστών λεκτών παρέφθαρται, ών έστι καί τό ίδιωτικώς λεγόμενον σπαρ¬ 

τζίον, σπαρτίον όφεΐλον λέγεσθαι κατά τήν ανέκαθεν χρείαν. Εύρέθη γάρ ποτέ τοΐς 

λουομένοις αντί σπόγγων πλέγμα τι από σπάρτων ώς είκός καί λέγεται Αριστοφάνης 

παραδηλοϋν αυτό έν δράματι καλουμένφ άναγύρφ (Ευσταθίου, Παρεκβ. 1604.15). 

Τό πράγμα έσιμζετο τέως καί έν Πόντο) σπ ά ρ τ σ ι έν Σινώπη καλούμενον καί σ π α ρ τ σ ί ν 

έν Κοτυώροις, νΰν δ’έν Θεσσαλονίκη σπαρτσί, σπάρτσια έν Φιλιππουπόλει καί 

Ήπείρφ καί σπαρτσά έν Καστορίςι. Έν Οίνόη δέ καί αλλαχού τού Πόντου τό αυτό 

καλείται άλ ε ι φ τή ρ ιν καί είλήφιν. Είναι δέ τό σπαρτσίν σακκίδιον έκ σκληρού 

μάλλινου υφάσματος συνήθως, αλλά καί έκ λινού κατασκευαζόμενον Ε. Κούση, Περί 

τής Τραπεζουντίας διαλέκτου (Πλάτων 6.99), I. Βαλαβάνη, Ζώντα μνημεΐα-σ. 54, 

Κρομμύδα, Διατριβή σ. 319- 

6 Έν τοΐς αίνίγμασι Ευσταθίου τού Μακρεμβολίτου φέρεται- 

χρήσιμον, άμα δέ κάχρεΐον πέλω 

μέ ερμηνείαν- ΰσσωπε, πλύνεις τούς ρύπους τών σο)μάτων, Μ & χ Τγβ ιι, Επδί&ίΗπ Μ&ογθγπ- 

όοΐίΐ&ε ηιι&ε ίεηιηίυτ ε6πί§οια1& άριθ. 7 σ. 6. Ό ΰσσωπος είναι τό έν Άμοργώ λου- 

ταΰτα άφθονου σκάμματος ( = σαπουνάδας) 1 προερχόμενου είτε εκ τής 
άναλύσεως σμήγματος2, ήτοι σάπωνος ή Γαλλικού3, είτε παλαιό- 

τερον καί νίτρου οπτού 4 

"Οτι μετά ταΰτα άπεπλύνοντο οί λουόμενοι δι5 έπαντλήσεως ύδατος, μαρ¬ 

τυρούσαν οΐ συγγραφείς. 
Οΐ επόμενοι στίχοι τών Προδρομείων ποιημάτων διασαφηνίζουσι τά 

ανωτέρω: 
εν μέρει κράζει ό ηγούμενος, εν μέρει 6 οικονόμος· 

ό μεν προοτάσσει τρΐψέ με και τάρασσε το οκαμμα 

χρόχορτον καλούμενον, Τεαοπιπη ροΐϊαιη Χελδράϊχ- Μηλιαράκη, Τά δημώδη 

ονόματα τών φυτών σ· 87. 

ι Πώς τό σκάμμα. = σκαπτόμενη γή καί ό έκ γης πηλός κατήντησε να σημαίνη τήν 

σαπουνάδαν βλ. ”Α μαντό ν έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 2. 286 - 7. 

2 Συνέβη ούν έν μιφ είσελθεΐν λούσασθαι καί εξαπέστειλεν αυτής τας παιδίσκας έπι 

τό κομίσαι σμήγμα- Χρυσοστόμου, Είς τήν Σουσάνναν (Μϊ^ηο, Ρ.Ο. 56. 591). Διά τής 

λ. σμήγμα οί Βυζαντινοί Ινόουν τον σάπωνα- σμήγμα- χό καθάρισμα, τό σαπίόνιον 

(τό επ’ δνόματι τού Ζωναρά λεξικόν έν λ.) ρύμμα- χό παρ ημΐν σμήγμα ή νίτρο ν. 

(Σχολιαστ. Άριστοφ. Λυσιστρ. 317) σμήγματα, οις οί λουόμενοι χρ,ώνται, τών βαλα- 

νείων πωλούντων (Σχολιαστ. Θεοκρίτ. Είδύλλ. Γ'. 17). 

3 Ώς δ’ήρξατο Γαλλικψ σμήχεσθαι, λαβών Άνδρέας τόκαδίον δίδωσι κατά κορυφής 

τού βασιλέως (Θεοφάν. 351.30). Ή λ. σάπων, ήν μεταχειρίζεται πρώτος ό Άρεταΐος, 

είναι Γαλλοκελτική, τήν παρέλαβον 6’ οί Ρωμαίοι ύπό τον τύπον ε&ρο (Γαλλ. ε&νοια, 

Γερμ. 5είίε). Επειδή δ’ έκ τών Κελτών Γάλλων παρέ?.αβον οί Βυζαντινοί τον σάπωνα, 

δι* αυτό τον ώνόμασαν Γαλλικόν, (Α. Κοραή, Ίπποκράτους περί διαίτης οξέων σ. 108 

καί τού αυτού, "Ατακτα 1.249). Περί τού σάπωνος, όστις σαπώνιον καί σαπούνιν 

έκαλεΐτο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους βλ. Ηεβείίιι^ - Ρετηοί, Ροειηεε Ρτοάτο- 

ηιΐ^ιΐθδ III. 113 καί Μίΐεΐοβίοΐι-Μύΐΐβτ, Αεία εί. ϋίρίοιη&ΐπ 6.7. Έπιθι καί τά 

ύπό Κ. Κοντού γραφέντα έν Παρνασσού τόμ. Α'. σ. 192 έξ. 

4 Τό νίτρον, έκ παραλλήλου πρός τον σάπωνα αναφέρεται' «μηδέ σαπωνι η νίτρφ 

σμηχέσθωσαν τήν κεφαλήν» Άλεξ. Τραλλιανός Α'.447. Κατά τον Λιβάνιον, η φλύα¬ 

ρος γυνή ή έκ τού λουτρού έπανελθούσα λέγει* «τις εύρε νίτρον, τίς άπωλεσε σάν* 

δαλον», Λιβανιού, Δύσκο?νθς γήμας λάλον γυναίκα εαυτόν προσαγγέλλει (σ. 523. 7 

ΡοΓδίετ). Καί λέγει μέν ό Καισαρείας Άρέθας (Είς Λουκιανού Λεξιφ. 2 Η. Κάδε, δοΗοΙώ 

ίπ Εαοώηιιπι 191.8 Σ. Κουγέας, Ένθ’ άν. Λαογρ. 4.248) «ρύμματα τον σάπωνα η καί 

τό νίτρον, έχρώντο γάρ καί νίτριρ οι παλαιοί εν τοΐς λουτροΐς» υποδηλών οτι δεν εχρη* 

σιμοποιεΐτο πλέον κατά τόν 10ον αιώνα τό νίτρον εν τοΐς λουτροΐς, μεταγενέστεροι έν 

τούτοις συγγραφείς μνημονεύουσι τήν λ. νίτρον αντί του σάπων, ό Μιχ· X ω ν ι- 

άτης π. χ. είπε- «ποσάκις νίτροις καί λουτροΐς καθαίρομεν;» (Ατεεπη, νίετ όιεΙιεΓ 

ηίοΐιί εθίετίε Ηοτηΐΐίεη σ. 29) καί ό αδελφός του δέ Νικήτας έν τή χρονική του Διη- 

γήσει (194.8) έγραψεν* «έν βαλανείω λουσμένος ην, εις διαφοράν δέ καταστας μετά 

τών τοΐς αύτοΐς νίτροις άγνιζομένων.είς τά άπόδυτρα εξεισιν*. Ορα οσα περί ρυμμα- 

τος, νίτρου, κονίας έγραψεν ό Κ. Κόντος είς τάς μικράς φΛολογικάς του διατριβάς 

εν Παρνασσού τόμ. Α'. σ. 253 έξ. Κατά τόν Έμμ. Εμμανουήλ, Ένθ’άν. 16 τά 

ρύμματα άπετελοΰντο έκ τέφρας καί έξ άλλων άνοργάνων ουσιών. 

5 Η β 8 5 ε Η η & - Ρβπιοί, Ροέπιβδ, ΡΓοάτοηιΐςηεδ III. 118. 
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Έκ τοϋ τον ρύπον δέ τού σώματος άποκαθαίροντος σπαρτιου εσχημα- 

τίσθί] και τό μεσαιωνικόν ρήμα σπαρτεύω, καί κατά μετάθεσιν παστρευοη 

όπερ κοινώς σήμερον συνώνυμε! τφ καθαιρώ 
νΑλλος επ’ ίσης τρόπος τού λούεσθαι ήτο νά είσέλθη τις εις την έμβα- 

σιν ή έμβατήν, εις ήν υπήρχε συγκεκερασμένον 2 ύδωρ 3, τό όποιον 

προ τής εισόδου άνεκίνει διά τής χειρός ό λουόμενος4, και μετά την εν 
αΰτφ παραμονήν επί άνάλογον χρονικόν διάστημα, νά έξέλθη 5, άφ’ ού 
ό υπάλληλος τον παράχυνε, έπήντλει δήλα δη κατά τής κεφαλής και τού 

σώματός του διά καδίου χλιαρόν ΰδιορ 6. 

Τό τελευταίου στάδιον τού λουτρού ήτο ή είσοδος τού λουσθέντος είς 
ψύχραν δεξαμενήν ή τό ψυχρόν, ένθα ελάμβανε άοιιοΐΐθ, ινα μέ σημε¬ 

ρινόν δρον εκφρασθώμεν 7. Μετά ήρχιζεν ή άποσπόγγισις, ήν έπηκολούθει 

) 'Όα έκ τοϋ σπάρτου, έξ ού καί σάρωΟρα κατεσκευάζοντο, παράγεται τό σ.ταρτευοι 

-παστρεύω είπεν ό Λ. Κοραής, νΛτ. Λ’. 289, τοϋ αύτοΰ Έλλην. βιβλ. 2 288. βλ. καί 

Γ. Χατξιδάκ ι ΜΝΕ Λ. 327. Η. Ροτηοΐ, Είηιϊθδ άε 1ϊη&. ηέο - ΙιβΠεηΐο 1.472 έξ. 

’Εγώ ύπεσιήριξα ότι. εκ τοϋ έν τοϊς λουτροΐς σπαρτίου, δι’ ού άποκαθαίρετα» ό ρύπος 

τοϋ σώματος έσχηματίσθη τό σκαρτεύω, όπερ έν Πόντω σπαρτσίζω λέγεται 

Φ. Κουκουλέ, Άπό τά Βυζαντινά έθιμα (Ήμερολ. της Μεγάλ. Ελλάδος 1928 σ 369). 

2 Τοΰτο εκαλείτο τό ζέον ή τόζέμα* Ά χμέτ,Όνειροκρ. ρπδ' 143.27, I. Τζέτζου, 

Χιλιάδες I ίστορ. 190 στίχ. 509 χιλ. II στίχ. 950 (Ογηπιογ, Αηβοθ. Οχοηίειίδίε. 3.3δ7, 

Ιί β δ5 ο 1 ΐ ιι § Ρβι-ποί, Ροόιηβδ ΡΓοάτοηιίηυβδ III 133. 

3 Πβ. καλώς έγκέκραται ή έμβατή' Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 45- έστω δέ 

ό άήρ εύκρατος ομοίως δέ καί ή τοϋ θερμού δεξαμενή Άλες. Τρα λ λιανός Α' 603. 

Ώμίλησε δέ καί ό Εύστάθ.ος (Μί^πε, Ρ. Ο. 136. 617 Α) διά λουμα θυμήρες, καί ό Πρό¬ 

δρομος δέ περί συγκερασμού τοϋ Οερμοΰ ϋδατος τής δεξαμενής διά ψυχρού ϋδατος 

(Θεοδ. Προδρόμου, Είς τόν αυτόν βασιλέα (Μανουήλ Κομνηνόν) έγκώμιον στίχ. 789 

(Κ.60Π6Ϊ1 άδδ Ιιίδί άβδ Οτοίδίκίεε 11.747). Μετεχειρίζοντο δέ πρός δήλωσιν τοϋ πληρούν 

την δεξαμενήν ϋδατος συγκεκερασμένου τό ρήμα γεμίζω «καί λέντιον διεζώσατο καί 

ουδέ τούτω ήρκέσθη, αλλά καί αυτός έγέμισε καί έτέρφ πληρώσαι έκέλευσε» (Χρυ¬ 

σοστόμου, Ό μιλιά Ο' Μΐ§ιιε, Ρ. Ο. 59. 383) 

ό μέν προστάσσει τρίψε με καί τάρασσε τό σκάμμα, 

6 δ’ άλλος πάλιν γέμισε, περίχυσε με, άς έβνω 

Ιί εδδβΐ ί η §-Ρ ετη οί, Ροέηιβδ Ρτοάτοππητιοδ III. 113. 

•ι Ό πολύς δήμος βουλόμενος τό σώμα κατά τήν έμβασιν πλέον θερμαίνεσθαι κινεί 

τό θερμόν συνεχώς έφ’ όσον βούλεται, Αλεξάνδρου Άφροδισιέως, Ιατρικών 

άπορημάτων καί φυσικών προβλημάτων τό Α (Ιάείει-, Ρΐιγείοί εΐ ιτιεάΐοί Ογ&οοι πτιποτεδ 

1.37.32, 38.14. 

5 ώραν άν ποίσης εις λουτρόν ολιγωρείς αύτίκα 

γοργόν άν σέ ούκ έκβάλουσιν εκεί νά έξεψυχήσης 

Μιχ. Γλυκά, Στίχοι στίχ. 228 ώραν = πολύ χρονικόν διάστημα καί νΰν «αυτός έκανε 

ώρα»=έχρόνισε πολύ, «μέ ώρα, μέ ώρα*=μετά πολλού χρόνου πάροδον. 

(! Ή έπάντλησις αυτή έδηλοΰτο διά τοϋ ρήματος παραχύνειν ή περιχύνειν, περιχέειν. 

Νΰν τό περιχύνω επί τής επαντλήσεως τούτης συνηθέστατον. 

7 Οί ύγιαίνοντες είς τό ψυχρόν ϋόωρ εαυτούς έμβάλλουσι μετά ιό θερμόν λουτρόν 
Ί 
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ή έπάλειψις διά μύρων ή καί είπα ή περιβολή διά τών λουτηρίων άμφίοιν, 
ό δέ λουσθείς, άφ3 ού ήκουε παρά τού υπαλλήλου τό «καλώς έλούσω, κύριε», 

«καλώς σοι έστω» 2, άνήρχετο ε!ς τό άνω πάτωμα, ί'να άνακλιθή 3. 

Τόν τρόπον έν γένει κα! τά στάδια τού λουτρού κάλλιστα, έν τή συντο¬ 

μία των, παριστώσι τά εξής χωρία έκ τών ερμηνευμάτων τού Πολυδεύκους 
«Δός μοι έλαιον άλειψόν με, άπέλθωμεν ένδον. "Ηδη ιδρωσας; ίδρωσα1 δός 
μοι άφρόνιτρον· τρίψόν με καλώς. Καλώς έγκέκραται ή έμβατή' έξέλθωμεν 
εξω καί είς τήν δεξαμενήν» «άλειψον άλείψας με, τρΐψον ίδροις; ίδρώ. 

έκλέλυμαι· πατάβα1 έξελθε λοιπόν βάλε σεαυτόν εις τήν κολυμβήθραν υπαί¬ 

θριον· κολύμβησον έκολύμβησοτ περίχεε σεαυτόν περικατάμαξόν με* κατά- 

μαξόν μου τήν κεφαλήν καί τούς πόδας’ δός σανδάλια καί ύπόδησόν με» 4. 

Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως, 

όμιλε! περί βασιλικού λουτρού γινομένου έν Βλαχέρναις, αξίζει δέ νά ει'πη τις 
περί αύτοΰ όλίγας λέξεις συντομώτατα, καίτοι δεν πρόκειται ένταΰθα περί κοι¬ 

νού λουτρού, αλλά περί λούσματος, ήγιασμένον ένέχοντος ύδωρ καί πρός σωμα¬ 

τικήν, αλλά καί ψυχικήν σωτηρίαν γινομένου, μετά θρησκευτικής τελετής 5. 

Κατά τήν διδομένην λοιπόν περιγραφήν, ό βασιλεύς μετά τών δεσποτών 
υιών του έπιβαίνων δρόμωνος, άπεβιβάζετο μετά τής ακολουθίας του προ 
τής πύλης τού τείχους τών Βλαχερνών, όπου τόν άνέμενον έν στολή (σκαρα- 

μάγγια φορούντες) οι συγκλητικοί. "Αμα αποβιβαζόμενοι οί δεσπόται, επέ- 

βαινον ίππων καί, τμήματος τής βασιλικής φρουράς άκολουθούντος, έπο- 

ρεύοντο είς τήν εκκλησίαν τής Παναγίας τών Βλαχερνών, ένθα καί εισήρχοντο 
καί ήπτον κηρούς διευθυνόμενοι είς τό άγιον θυσιαστήριον. Μετά ταύτα, 

άφ’ ού είς διάφορα σημεία καί προ αγίων εικόνων ήπτον κηρούς, έξήρχοντο 
διά τού νάρθηκος καί έπορεύοντο είς τό λουμα, χρυσά λέντια φορούντες καί 
ακολουθούμενοι υπό τμήματος τής ανακτορικής φρουράς. Οί βασιλείς, φθά- 

νοντες είς τά λουτρά άνήρχοντο είς τά άποδυτά (—αποδυτήρια) καί χρυ- 

Όρειβασίου, Περί λουτρών γλυκέων δυνάμεως καί χρήσεως 101. 15 (τόμ.2.375.11). 

Έξέλθωμεν έξω καί είς την δεξαμενήν· Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 45. 

ι Θεραπεύσας τό σώμα τοϊς ύδασιν έξεισιν.... ουδέ ήν ό καν περικάλυμμά τι ή 

έκμακτρον αύτφ παρεξόμενος’(βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών Αγαπητού τοϋ 

Επισκόπου Συναοϋ Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ν&πε. Οπιεοα ε&οτπ 125. 15). Κατά- 

μαξόν με, κατάμαξόν μου τήν κεφαλήν καί τούς πόδας. Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 

σ. 216. Περί τοϋ μυρίσματος έν τοϊς ?νουτροΐς όμιλεΐ επίγραμμα Λεοντίου τοϋ σχολαστι¬ 

κού Πα?αττ. Άνθολ. IX. 624 (ΠίάοΙ). 

2 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 216. 

3 Άνελθών δέ είς τόν οίκον άπό τοϋ λουτροϋ μή ευθύς πινέτω (ό ασθενής) οίνον 

καί μάλιστα τόν άκρατον ανιόντες δέ άπό τοϋ βαλανείου μή πινέτωσαν οίνον παραχρήμα 

Άλεξ. Τραλλιανός, Β'. 869, 465, 513, 573. 

■ι Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 45. 215. 216. 

ί, Μ. Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοΰ σ. 200 έξ. 

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΛΩΝ, δτος ΙΑ'. 15 
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σούν περίζωμα, λέντιον, περιβαλλόμενοι εισήρχοντο είς τό άγιον λουσμα 
και ηναπτον κηρία, τά όποια τούς προσέφερον ανακτορικοί υπάλληλοι. Κηρία 
επ’ ίσης ηναπτον είς άλλα διαμερίσματα προ των εικόνων καί έπειτα εισήρ- 

χοντο είς τον κόλυμβον, την τού λουτρού δήλα δή δεξαμενήν, άφ’ ού προη¬ 

γουμένως ο πρωτεμβατάριος διά τού σταυρού ηγίαζε τρις τό ύδωρ είς ο 
εμελλον νά εμβαπτισθούν και έλεγε την ευχήν τού κολΰμβου, ήτις μας 

διεσώθη 1· Ε , 
Καθ’ δν χρόνον άνεγινώσκετο ή ευχή, οΐ κατώτεροι υπάλληλοι εισαγο- 

μενοι εφιλοδωρούντο έκαστος δι’ ενός νομίσματος υπό τού άνακτος, δστις 
έξερχόμενος τού κολΰμβου καί άποβάλλων είς τον μικρόν εξώτερον^όλον τά 
διάβροχα χρυσά λέντια καί χρυσούφαντα φορών, άνήρχετο μετά των δεσπο¬ 

τών είς τά διαμερίσματα τού αποδυτηρίου καί εκεί ενεδΰετο και ανεπαυετο 2. 

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ 

Ό λουσθείς, άφ’ οΰ, ως εΐρηται, ήκουε παρά τού υπαλλήλου το καλώς 
έλοΰσω κύριε 3, άνήρχετο είς τό άνω πάτωμα, ΐνα άνακλιθή καί πιη και τα 
τονωτικά ποτά, μάλιστα, εάν ήτο Ασθενής * Επειδή δέ ούχί σπανίως καί 
εκοιμώντο επί χρονικόν τι διάστημα οΐ λουόμενοι«. υπήρχον εκεί ανάκλιντρα 
μέ βαμβακερά στρώματα, μαλακά προσκεψάλαια καί μεταξωτά διά τούς πλου¬ 

σίους λευκά σινδόνια, τά οποία ούτοι μετεκόμιζον εκ των οικιών των δια 
των δούλων των 0 συνιστώντες είς αυτούς, άναλόγως τής ματαιοδοξίας των, 

ΐνα είς επιφανή τά τοποθετήσωσι θέσιν 7. 
Επειδή δέ, ώς μαρτυρούσι παραπονούμενοι οί συγγραφείς, τά λουτρά 

ήσαν τόπος έπιδείξεως, διά τούτο συχνά συνήντα τις έν αύτοις μαλιστα πλού¬ 

σιας επιδεικτιώσας δεσποίνας 8 έπιδεικνυούσας τά τεχνητά καί^ περιφόρητα 
λουτρά αυτών τά υπό διαφανούς σινδόνος περικαλυπτόμενα, προς δέ καί τάς 
επιχρύσους καθέδρας των καί τά διάφορα εκ χρυσού καί αργύρου λουτρικά 

σκεύη των 9. 

ι Οο&γ, Εύχολόγιον σ. 664 (β' εκδόσεως) Ό πι ί Ιγ ί β νε Ε ί] , Τυπικά 2. 49- 
2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 551.1 · 556.18. 
3 Πο λυδ εύκους, Ερμηνεύματα 216. 

Ί Βλ. σημ. 283. ( Γ , > \ λϊ 

·Γ> Άνβλθόντες δέ είς τον οίκον έπιτρέπειν ήσυχάζειν υπνωσσειν τε πάντως ΑΛεε. 

Τραλλιανός 1.615. , ηα„ ΟΑ, 
0 Ευσταθίου, Ηθοποιία σ. 328. Καλλίμαχος και Χρυσορροη στιχ. 797. 801, 

Συντίπας 37.2.23, Αιήγησις των θαυμάτων τοϋ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπου- 
λου- Κεραμέας, ν&ι·ί& Ογ&6ο& δ&οτα 11.12 καί 12.1. Διά κραββάτια συστελτα, 
χάριν τοΰ λουτρού τοϋ έκστρατεύοντος βασιλέως, ώμίλησε Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέν¬ 

νητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως. 
7 I. Τζετζου, Χιλιάδες χιλ.IV ίστορ. 141.592. # 

3 Χρυσοστόμου, Είς τά; πράξεις των Αποστολών ομιλία Κ0 . 
60.218) τοϋ αύτοΰ, Είς επιστολήν Α'προςΚορινθίους ομιλίαΜ'. (Μΐβΐιβ, Ρ.Ο.οΐ.σο )· 

9 Κ λή μεν το ς, Παιδαγ. βιβλ, 3 κεφ. 5 σ. 254.12 εξ, ^ 

Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 

Ανωτέρω μικρόν ώμίλησα περί των τονωτικών ποτών καί φαγητών, 

τά όποια Ιλάμβανον οΐ ασθενείς μετά τό λουτρόν τό έθιμον δμως τού τρώ- 

γειν καί πίνειν εν τοίς λουτροίς ήτο εν μεγίστη χρήσει καί παρά τοίς εύρω¬ 

στοι οΐανες διασκεδάζοντες καί έτρωγον καί έπινον έν τφ λουτρφ \ κατα 
συνήθειαν καί παρά τοίς Ρωμαίοις έπικρατούσαν, οΐτινες άπό τας ροριηα5 

τάς προσηρτημένας είς τά μεγάλα λουτρά ήγόραζον διάφορα τροφιμα^- 

άναφέρονται μάλιστα καί γυναίκες τάς εσχαρίδας των ανθράκων μεθ εαυτών 

ΕΙκ. 5. Γυνή έξερχομένη τοΰ λουτρού. (Έκ τοΰ χειρογρ. τού Σκυλλιτση, 

Ε. άε Βεγ1ΐέ, Ε’ΕίΐδίΙ&ΐίοη 6γζ&ηίΐιιβ σ. 90). 

εϊς τά λουτρά παραλαμβάνουσαι, Ϊνα Ιπ’ «ύτών μαγειρεΰσωσιν 3. 0 Λιβα- 

νιος μάλιστα προσβέτει «καί πολλάκις χείρον ή νυν τοϋ πράγματος έχον¬ 

τας ώστε χοροΰς τε Ινδόν (των λουτρών) ίστάναι καϊ Ινια των επι σκηνης 

αδεσθαι» 4. 

1 'Ο Κ λήμης, νΕνθ’ άν. ώμίλησε διά τούς περιφέροντας έν τοίς λουτροϊς χρυσά 

και αργυρά σκεύη «τά μέν είς προπόσεις, τα δέ εις τροφάς». 

2 Ρ & ιχ 1 ν - IVΪ3 5 ο νν 3., Κ., Ε. έν λ. Β&άετ σ. 2758. ( 
» Κλή μεντος, Παιδαγ. Έν»· άν. οτίχ. 16, Λιβανιού, Δύσκολος, νήμας λάλον 

γυναίκα, εαυτόν προσαγγέλλει 6.623. 6 (ΡΒπϋα). Περί άρίσ,ου γυναικών εν Λουτβφ ιδέ 
δσα*λέγει Χαρ ίτ·ν 6 Άφ , οδισ ιεός είς χοές κανά Χαι6εανκ«, Καλλιρρόη,· λογους 

Β ^Τίβανίου, Πρός Τκάρ.ον 3.6. 16 (Ρδ®1«). ΑΙ διαταγά. τδν Αγίων Αποστόλων 
(Ρ. Ο. 1. 688) έκέλευον .γυνα.κείου δέ δντος βαλανείου εοτακτως μετά αιδους μεμετρη- 
μένης λουεσβωι. Τάς έν τοίς λουτροϊς διασκεδάσεις έξηκολουβησαν και αι Τουρκ,σοαι 
Γ^αντίου, «Η Κωνσταντινούπσλις 1.1», ^.Ζαβιχζιάνου ΙΙερι νάματος 
σ. 207, Φ. Κουκουλέ. Βυζαντινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα (Β.Ζ. 30.18.). 
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Εντεύθεν εννοείται δτι εν τοΐς λουτροΐς έπεκράτει θόρυβος, όποιος, ώς 
λέγουσιν οί συγγραφείς, μόνον εν θεάτροις και άγοραϊς χ. 

Ώς δέ καί αλλαχού, οΰτω καί εν τοΐς βαλανείοις, αΐ πολύλογοι γυναίκες 
εΰρισκον αφορμήν ν’ άνοίξωσι τό απΰλωτον στόμα των τούς πάντας και τά 
πάντα κατηγορούσαι1 2, νά συνεχίσωσι δέ καί τά σχόλιά των οΐκαδε έπανελ- 

θούσαι. Αξίζει δέ νά αναγραφή ενταύθα χωρίον τού Διβανίου, έν ω παρι- 

στάνεται τύπος τοιαύτης γυναικός εκ τού λουτρού έπανελθοΰσης· λέγει λοιπόν 
«Έκ βαλανείου δ’εί'ποτε άναστρέψειε, φεύ τής έπομβρίας των ρημάτων! 

Πόσα μεν λέγει περί τής δεξαμενής, πόσα δέ περί των γυναικών! Τίς ή?ά)ε, 

τίς ούκ ήλθε, τίς άνευ παιδισκαρίων, τίς αύτοΐς παιδισκαρίοις, τίνι σπίλος 
ήν έν τφ σώματι, τίς ερρυμμένη καλώς άπήει, τίνι ρυτίδες επί τής μορφής, 

τίνι τό πρόσωπον έψιμυθίωτο, τίς εΰρε νίτρον, τίς άπώλεσε σάνδαλον, τίς 
άνέτρεψε τής βαλανευτρίας την έμπολήν, την δούσαν οβολόν τω βαλαινεΐ, 

την πλέον, την έλαττον, την ούδέν κα'ι την από τού μη δούναι προστίθησι 
μάχην 3. 

Τέλος οι λουσθέντες, καθαρά φορέσαντες, έ’σπευδον εις τάς οικίας των, 

την τύρβην καί την αγοράν άποφευγοντες, ΐνα μή καταστρέψωσι τήν άνεσιν 
αυτών 4. 

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ 

Ό διευθύνων έν Βυζαντινόν λουτρόν, χαρακτηρίζεται, ώς και παρ3 άρ- 

χαίοις, ώς βαλανεύς, ήτο δ’ούτος άνήρ εις τά ανδρικά λουτρά, γυνή δέ, 

βαλανεΰτρια, εις τό έν τοΐς διδΰμοις τμήμα των γυναικών5. Και πάλιν 
ό βαλανεύς ήτο ή λαϊκόν πρόσωπον ή και κληρικόν, δπερ τελευταΐον άπηγό- 

ρευον οί κανόνες άφ’ οΰ μάλιστα, ώς καί ανωτέρω εΐπομεν, οί τοιούτοι, 
εις τά επαρχιακά μάλιστα κέντρα, δέν έθεωρούντο έντιμα υποκείμενα. 

1 Χρυσοστόμου, Εις τάς πράξεις των "Αποστόλων ομιλία Λ' (Μΐ§ηβ, Ρ. Ο. 

60. 227). 

2 Χρυσοστόμου, Εις τήν Γένεσιν λόγ. 3 (Μΐ§πε, Ρ. Ο. 56. 536). 

3 Λιβανιού, Δύσκολος, γήμας λάλον γυναίκα, εαυτόν προσαγγέλλει 6.523.5 έξ. 

(ΡοΓδίετ). 

4 Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία Ε'. (Μί^ηο, Ρ. Ο. 57.55), τού αυτού, 

Εις επιστολήν Α'. προς Ιίορινθίους (Μί§αε, Ρ. Ο. 61.94) Ευσταθίου, Εϊς τον 

ύπερλίαν σπουδάζοντα διά στύλου έν Θεσσαλονίκη άναφανήναι (Οριίδο. 192. 72). 

5 Διήγησις των θαυμάτων του αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 

ν&Π3. Οτ&οο& ΒΛοτα 11.12), Λιβανιού, Δύσκολος, γήμας λάλον γυναίκα, εαυτόν πρσσ- 

αγγέλλει 6. 523. 6 (ΡδΓδίεΐ"). 

(! Ό Βαλσαμών έρμηνεύων τον ΙΖ' κανόνα τής Α'. έν Νικαίφ συνόδου παρατηρεί" 

«Σημείωσαι τον κανόνα διά τούς Ιεριομένους τούς εμπορευόμενους οινάρια ή βαλανεϊα 

πακτεύοντας ή άλλα τοιαΰτα ποιοϋντας και προβαλλομένους άκανόνιστον τελευταίαν 

άγκυραν τήν πενίαν (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.153). 
1 
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Τά δημόσια λουτρά, έν οίς δωρεάν έλοΰοντο οΐ πολΐται, γνωρίζομεν δτι 
κατά τήν εποχήν τού?ιάχιστον τού Ιουστινιανού έμίσθου δ άγορανόμος λ 

Τό κατόίτερον προσωπικόν τών λουτρών άπετελεΐτο από κατωτάτης κοι¬ 

νωνικής τάξως υποκείμενα, δουλικά συνήθως 2, εις δέ τά μοναστήρια από 
μικρούς καλογήρους 3.’Ανήκε δ5 εις αύιό α'.) ό εγκαυστης ή καμινάρις 
ή καμίνας, 6 άνάπτων τό καμίνων τού λουτρού 4 μετά ταύτα ό λουτρά- 

ρις5 ή λουστης6 ό καί περιχυτής, καί, κατ’άρχαίαν χρήσιν, παρα- 

χύτΐ]ς, ο διά χλιαρού ύδατος άποπλΰνων τον λουσθέντα 7 *. Πάτο δ έργον 

καί άπορρίπτη τό ρυπαρόν τού λουτρού ύδωρ, τό άπόλουτρον ή άπό¬ 

λου μα 9. 

Ό επί τής έμβατής θά έλέγετο έμβατάριος, άφ3 ού τον προϊστάμενον 
τούτου εύρίσκομεν πρωτεμβατάριον καλοΰμενον καί άνήκοντα μετά τού 
βαλνιαρίτου εις τήν μυστικήν θεραπείαν τού βασιλέως10. Εις τά βασιλικά 
τέλος λουτρά άναφέρονται καί οί βαστακταί11. Τέλος περί τών ίματοφυλά- 

κων, τών καψαρίων καλούμενων, έγένετο άνοιτέρω λόγος. 

Ρ 

ι Πανδέκτ. 19. 30.1. 
2 δγυαχαπ'ιππ <:ο11>6ΐΤειιιιι 26ης Σεπχεμβρ. Μόνον οί πραιπόσιχοι χού βασιλικού 

λουτρού ήσαν λαμπρότατοι ύπατικοί (Βασιλικά βιβλ. 6 τίτλ. 25.6). 

3 Η Θδδβΐίη £ - Ρεπιοί, Ρ001Ώ65 Ρτοάτοιη ίςιι 65 III. 113, ϋΐ 111Ϊ ΐΓΙΟνΙχί], 

Τυπικά 1.686. 
1 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη σχίχ. 350, Φιλοθέου, ΙΟφτορολόγιον σ. 

144.24 (έκδ. ΒιΐΓγ). 
5 Συντίπας, 37. 2 Τά λ ου τ ρ ά ρ ι ς καί λουτράρισσα συνήθη νϋν παρ ημΐν. 

(' Φιλοθέου, ΈνΘ’ άν. 144.24, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθε- 

σις 554.13, 555.18. Έν τοΐς βασιλικοΐς λουτροίς οί καμινάδες καί οί λουσται ήσαν υπό 

τήν εξουσίαν τού παππίου, Φιλοθέου, Ενθ’ άν. 

7 βαλανεύς· πολυπράγμων, περίεργος καί παρ α χύτης Ησύχ. τό παραχέειν παρά 

τώ αύτώ ?*.εξικογράφω έν λ. βα?.ανεύειν βαλ.ανειτης· ο παρα τοΐς πολλοΐς καλούμενος 

π ε ρ ι χ ύ τ η ς, Σουΐδας έν λ. βαλανειομφάλους. καλήν έμβασιν άς ποίηση όπεριχύτης, 

Διήγησις τών θαυμάτοιν τού ό.γίου Αρτεμίου (Α. Παπα δ οπ.ούλου - Κεραμέως, 

ναπα £Γ&εο3 δποτα 12.22) ΕΧς τοίνυν έν σχήματι περιχύτου φανείς προετρέπετο τον 

άσθενοϋντα άναστήναι, Ε. ϋ ειιόηεΐ", Κοδίηαε ιιηά ϋ3ηιΐαη 135.25 τό δός τήν περιχύ- 

τριαν τό δός τον π ε ρ ε χ ύτ η ν, Η εδδεΗη ^-Ροπι ο ΐ, Ροέιηεδ ΡτοάΓοηιίμυβδ II. 

51α! ζειπήτης· ό π ε ρ ι χ ύ τη ς λεξ. Ζωναρά έν λ. Τά περιχύνω, περεχύνω συνηθέ- 

στατα νύν. 

8 Τούτο οί αρχαίοι έκάλουν λ ο υ τ ρ ί δ α. 

3 Λούτρον τό άπόλουμα, δ έστι τό ά π ό λ ο υ τ ρ ο ν, Σχολιαστ. Αριστ. Ιππ. 1401 

λοΰτρον" μοναχώς τό άπόλουμα, δ γλίττον άλλοι φασί, Ευσταθίου, Παρεκ. 1560-32. 

Νϋν τό άπόλουτρον έν Καρπάθφ καί Ήπειρο; καλείται άπόλουσμα. 

ίο Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου, ΈκΟεσις 554.13. 

ί1 Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 555.22, 
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Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΟΥΣΙΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Οΐ αρχαίοι την διά την λουσιν καταβαλλομένην αμοιβήν έκάλουν επί- 

λουτρον, οι Ρωμαίοι ΒαΙηοπΗοιπη, οι δέ Βυζαντινοί βαλανικόν1, 

σήμερον δ’έν Μακεδονία λουτριάτικο και εν Πόντο.) λουτρικόν. Έποί- 

κιλλε δέ τό βαλανικόν κατά τούς διαφόρους αιώνας. Έπί Διοκλητιανού π.χ. 

έκαστος των λουσμένων έπλήρο)νε δηνάρια δυο, ήτοι 25 προπολεμικά λεπτά 2, 

επι τής εποχής τού Λιβανιού ό μέσος δρος ήχο εις οβολός3, κατά τον Ζ'. 

αιώνα πέντε φόλλεις ήρκουν προς καταβολήν ιού βαλανικού 4, κατά δέ τον 

ΙΒ'. επληρώνετο μια δραχμή5. Και ταύτα μέν κανονικώς* ύπήρχον όμως 

και οΐ δυστροποΰντες, οΐτινες λουόμενοι ούδέν κατέβαλλον, οπότε συνέβαινον 

έριδες και διαπληκτισμοί Έκτος τούτου, εννοείται, ύπήρχον και δωρεάν 

εις κοινήν χρήσιν παρεχόμενα λουτρά, τής πολιτείας πληρωνούσης τήν δαπά¬ 

νην. Διά τό γνωστόν μάλιστα λουτρόν τής Κωνσταντινουπόλεως, τον Ζεύξιπ- 

πον, γνωρίζομεν δτι ήνοιγε τάς πΰλας του δωρεάν εις τούς πολίτας κατά τον 

εορτασμόν τών εγκαινίων τής πόλεως, ήτοι καθ’ εκάστην 11^ Μαΐου 7. 

ΤΟ ΣΥΛΛΟΥΕΣΘΑΙ 

Κατά κανόνα βέβαια, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, και μάλιστα ούχί 

τούς πρτοτους, εις μέν τά άνδρφα λουτρά συνελοΰοντο άνδρες, εις δέ τά 

γυναικεία, γυναίκες, εντεύθεν δέ και ή ΐδρυσις τών διδύμων λουτρών άλλα 

και πάλιν κατά τήν απασχολούσαν ημάς περίοδον δέν έπετρέπετο εκάτερον 

τών φΰλα>ν νά συλλοΰεται μετ' αλλοθρήσκων, καί δή Ιουδαίων. Κατά τον 

ΙΑ . κανόνα τής έν Τρούλλω ΣΤΐ Οικουμενικής συνόδου «Μηδείς έν βαλα- 

νείοις τοΰτοις (τοίς Ίουδαίοις) συλλουέσθω. Εΐ δέ τις τούτο πράξαι έπιχειροίη, 

ει μέν κληρικός εΐη καθαιρείσθω, εΐ δέ λαϊκός, άφοριζέσθω» 8. Άλλ’ ουδέ 

Τούρκοι έπετρέπετο νά λοΰωνται εις Χριστιανικά λουτρά, ώς μάς πληροφορεί 

ό Παχυμέρης (258.5). 

ι ’Επίλουτρον δέ τό έν ιή συνήθεια βαλανικόν· Άρέθας, Εις Λουκιανού Λεξιφ. 

Η. Κ.α1)6, δοΐιοΐΐα ίη Εηοί&πιιηι 191.8 Σ. Κουγέα. Αί έν τοϊς σχολίοις τοΰ Άρέθα 

λαογραφικαί ειδήσεις Λαογρ. 4. σ. 248. 

2 Εάίοίππι ΟίοοΙείί&ΐΗίπι VII 75. Μ ο ιη ηι 5 ε π - Β1 α ιη π ε γ , βετ Μ&χίιιΐ3ΐί&π£ άεε 
ϋίοείεάαη σ. 120. 

3 Λιβανιού, Δύσκολος, γήμας λά?νθν γυναίκα, έξαίφνης εαυτόν προσαγγέλλει § 19 

(χόμ. 6. σ. 523 - 4, ΡότεΙει·). 

4Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τού Έλεήμονος 76. 23 (ΟεΗετ). 

5 Ευσταθ ίου, Ηθοποιία (Τ&ίεΐ, ΕιιεΙαίΒύ οριιεε. 331. 89) 

β Λιβανιού, Ένθ* Αν. 6.623.5. 
7 Μαλάλα, Χρονογρ. 322.3. 

8 Ράλλη-Ποτλή. Σύνταγμα 2.329. 

V 

Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους- 

Περιττόν νά προσθέσωμεν ενταύθα δτι ακριβώς ή ανωτέρω άπαγόρευ- 

σις αύτη πιστοποιεί δτι και συνελοΰοντο συχνά οι Χριστιανοί μετά τών 

Τουδαίων. 
Ανδρόγυνα λουτρά (Βαΐιΐδ ιπίχίοδ), όπως ή σημερινή κοινωνία τα 

εννοεί, λούσιν δήλα δή κοινήν Ανδρών και γυναικών παρ’ άκτάς θαλάσ¬ 

σης ή λιμνών δέν ειχον οΐ Βυζαντινοί \ κοινή όμως λοΰσις αμφοτέρων τών 

φύλων έν κλειστώ χώρω ήτό τι ούχί ασυνήθες, μάλιστα κατά τούς πρώτους 

αιώνας, κατά μίμησιν τών αρχαίων Ελλήνων 2, οΐτινες συνείθιζον τά τοιαύτα 

λουτρά, καί προ* πάντων τών Ρωμαίων. Οΐ Ρωμαίοι δήλα δή αποψεύγοντες 

κατ’ άρχάς τό συλλούεσθαι, κατόπιν δέ παρά τών Ελλήνων μαθόντες, κατά 

Πλούταρχον, «τού καί μετά γυναικών τούτο (τό συλλούεσθαι) πράσσειν άνα- 

πεπλήκασι τούς ’Έλλληνας» 3. Είχον λοιπόν κατά τονς, αύτοκρατορικούς 

χρόνους τά ηιΐχίει ή οοιηιιιαηια τά όποια εμιμήθησαν, δυστυχώς, 

καί οΐ Χριστιανοί, παρά τάς διαμαρτυρίας ιών πατέρων τής εκκλησίας και 

τών συνόδων 4. Καί είναι μέν αληθές δτι κατά τον τελευταιον αιώνα τής 

Ρωμαϊκής δημοκρατίας καί κατά τήν εποχήν τών αύτοκρατόρων χρηστών 

ή0ών Ρωμαία δέν συνελούετο μετ’ άνδρών, Ενα μή μειωθή ή καλή^ αυτής 

φήμη, καί αύτοκράτορες, ως ό Άδριανός, ό Μάρκος Αύρήλμος καί ό ’Αλέ- 

ξανδρος Σεβήρος άπηγόρευσαν τό συλλούεσθαι 5, επ’ ίσης όμως αληθές είναι 

δτι τό έθιμον ή το έν χρήσει, άφ’ ού βραδύτερον και οι Λατίνοι πατέρες 

σαφώς περί αυτού όμιλούσιν, άποτρέποντες απ’ αυτού τάς γυναίκας ^ 

Τής χρήσεως τών ανδρογύνων λουτρών παρά Βυζαντινοΐς έχομεν άρκού- 

σας μαρτυρίας. Παλαιότερον Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, ψέγων τό έθιμον, έγρα- 

φεν έν τώ Παιδαγωγώ του. «Κοινά δέ άνέωκται άνδράσιν ομού καί γυναιξί 

τά βαλανεΐα, κάντεύθεν επί τήν άκρασίαν άποδύονται» 7 καί πάλιν^ «έζεστι 

δέ τοίς βουλομένοις τών άλλων τάς οϊκοι κατακλείστους, γυμνάς έν τοΐς βαλα- 

νείοις θεάσασθαι, ενταύθα γάρ άποδύσασθαι τοις θεαταις, ώσπερ καπήλοις 

σωμάτων, ούκ αίσχύνονται» 8. Τό πράγμα δ έκόλαζον πολλαί, ούχί μετ 

ι Βλ. όσα σχετικά έγραψεν ό Περαστικός (Διον. Δάσιος) έν τή * Εστία της 31 η? 

Δεκεμβρίου 1930. 

2 Οί συλλουόμενοι έφερον τότε τήν λουτρίδα φαν. 

3 Πλουτάρχου, Βίος Κάτωνος 20. 

4 Βλ. τό λεξικόν τού ϋ&Γειη1>ει-£ - 5&§1ίο έν λ. Βείιιειιιη σ. 652. _ ? 

3 “Επιθ ι τό σχετικά έν τώ λεξικφ τοΰ ΟαΒγοΙ έν λ. Βώυε στήλ. 75.76, τά εν τω 

Κϊιτεΐιεηίεχΐεοη του λνείζετ καί λ¥είίε έν λ. ΒαΟ, Μ α γ ^ιι ατ <1 ί-Μ ο ηι ιηε ε η , Οαε 

Ρπν^Οεθεη άει· Κόηαετ σ. 282. Βλ. καί Έ μ μ. Εμμανουήλ, Ένθ* Αν. σ. 32. 

0 Π. χ. ό Κυπριανός έν τω άε ΒβΒΗιι νΪΓ£πιιιπι όμιλει δι’ έκείνας ειιω νιτοδ 

3ίφΐε π νίπδ ηαάαε νΐάειιΐ ίυτρΐίεΓ άο νΐάεηίιιτ». Περί Λατίνων πατέρων γραφόντων 

κατά τών συλλουομενών βλ. τά σημειωθέντα υπό τοΰ Εε Νουιτγ έν Ρ. Ο. 9.967. 

7 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ, 3 κεφ. 5 σ. 255.5. 

« Κλήμεντος, ΈνΟ ’ Αν. 255 - 1. 
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άνδρών συλλουόμεναι, αλλά πρό τών ιδίων Χηρειών έν τφ λουτρφ γυμνού- 

μεναι καί δπ’ ανιών άνατριβόμεναι \ πάντως όμως το σκάνδαλον παρέμενε 

σννενεχομενων και των άνδρών, πρός οΐς απευθυνόμενο; <5 Κλήμης ελεγε' 

'Χ?Τ> τοίννν ιού5 “νδ<?«5 γενναΐον αλήθειας Υπόδειγμα ταϊς γυνα.ξί γινομέ¬ 

νους αίσχυνεσδαι τάς μετ’ αυτών άποδύσε,ς καί φυλάττεσθαι τάς όψεις τάς 

ολισθηρά;» *. Το κακόν Ιν τούτοι; έξηχολούθησεν έπί μακράν, άψ’ οΰ ο μέν 

Παλλάδιο; εν τφ βίφ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου είπε- «ταΰτα δέ λέγω (διά 

το συλλοΰεσθαι) οΰ συμπεριλαμβάνων τους άπρεπή άνδρογύνων λου¬ 

τρά3 έν άποκρυφοις καταναλίσκοντας <*, κατά δέ τό 320 μ. X. ή εν Λαο- 

δικεια σύνοδος διά τού τριακοστοϋ κανόνος της ώριζεν 8τι «οΰ δει ιερατικούς 

η κληρικούς ή άσκητάς έν βαλανείφ μετά γυναικών άπολούεσθαι μηδέ πα'ντα 

Χριστιανόν ή λαϊκόν αϋτη γάρ πρώτη κατάγνωσις παρά τοΐς Ι'θνεσιν» 5. Μετά 

ταυτα ο άγιος Νείλος (-[- 430) γραφών Άδολίνφ τφ Νομικφ (Ρ. Ο, 79.312) 

λεγει· «το λουεσ&αι ά'νδρας μετά γυναικών οΰδαμώς Ιπέτρεψαν οΐ τού Χριστού 

φοιτηταί, αλλά καί άπέστρεψαν καί εβδελύξαντο καί άπηγορευκασιν &ς άνάρ- 

μοστον καί άσύμφορον ύπαρχον Χριστιανοί; καί άποβεβλήχασι καί άπέπτυ- 

σανδ. Καί ο Εΰάγριος δέ εν τή εκκλησιαστική του ιστορία όμιλε! περί άπα- 

ιίειας των εν Παλαιστίνη μοναχών «οι καί βαλανείοις συχνοΐς όμιλοϋσι τά 

πο λα γυναιξι συναυλιζόμενοι καί συλλουόμενοι» «, φέρεται δέ καί έν ταΐς 

οιαταγαις τών άγιων Αποστόλων «περιίστασο καί την Ιν βαλανείω μετά 

ανδρων ατακτον γινομένην λοΰσιν. Ανδρόγυνου γυνή πιστή μή λουέσθον εΐ 

γαρ περικαλύπτεται τό πρόσωπον την άπ’ άλλοτρίων άνδρών δψιν μετά 

αιδους κρύπτουσα, πώς γυμνή μετά άνδρών ή το,αύιη είς λουτρόν εϊσελεύ- 

σεται; » "Αλλά χαί άκόμη βραδύτερου, κατά τον Ζ' αιώνα λήγοντα, τό 

, 1ιμον Ψ“ίνε™ι ότι έξηκολούθει, άλλως θά ήτο περιττόν ή έν Τρούλλφ 

λ,Τ' Οικουμενική σύνοδος διά τού 77™ κανόνος νά έπαναλα'βη τά τής έν 

Λαοδικεια συνόδου, καθαιροϋσα τούς παραβα'τας κληρικούς καί αφορίδουσα 
τους λαϊκούς 8. 

Ό Βαλσαμών ερμηνεύων τον ανωτέρω κανόνα τής έν Τρούλλφ συνόδου 

μας πληροφορεί δτι κατά τούς χρόνους του (ΙΒ' αιών) μόνον ανδρόγυνα 

ι Κλήμεντος, "Ενθ* άν. 255 - 8 έξ. 

2 Κλήμεντος, νΕνθ’ αν. σ. 255 στίχ. 21 έξ. 

3 Καλόν θά ήτο νά είσαχθή παρ’ ήμΐν 6 ύπαρχων όρος ανδρόγυνα λουτρά, αντί 
του ξενικού ϋεπηε ιηιχίεε. 

! ί?αλλαδί0υ’ Βίοςκα1 πολιτεία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (Μι-πο, Ρ,0.47.47). 
■> Ρ α λ λ η - Π ο τ λ ή , Σύνταγμα 3.197. 

6 ΕΰαΥρί°υ, Εκκλησιαστική ιστορία βιβλ. 1 χεφ. 21 (Μι^πε Ρ Ο 86 9481) 

(ΜΙ,πΓκ α '“λων “ «* Ρωμαίων 'έπ.σκόπου 

8 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.484. Βλ. και 6.195. 
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συνελοΰοντο έν δημοσίοις λουτροΐς διισχυριζόμενα «μή κωλύεσθαι υπό τοΰ 

κανόνος τούτου· σαρξ γαρ μία είσί και ούδέν τι άσεμνον δοκεϊ γίνεσθαι μέσον 

αυτών μή διεστηκότων άλλήλων τοις σώμασι» *. 

Μετά τον Ζ λ αιώνα φαίνεται δτι τό συλλοΰεσθαι δεν ήτο πλέον έν χρή- 

σεΐ' ό Σχολιαστής τουλάχιστον τοΰ Κλήμεντος παρατηρεί2- «συνελοΰοντο 

γάρ άνδρες τό πάλαι γυναιξίν», εΐπε δέ και ό Βαλσαμών σχολιάζουν τον 77ον 

κανόνα τής έν Τρούλλφ συνόδου. «Ώς έοικε, προ τής συνόδου ταΰτης ελοΰ- 

οντο ιερωμένοι τινές καί μοναχοί καί λαϊκοί μετά γυναικών, μή έπιστρεφό- 

μενοι τής Άποστολικής θείας παραγγελίας» 3. 

Πρός κατάργησιν δέ τοΰ άπρεπους εθίμου, πλήν τής έκκλησίας, συνετέ- 

λεσαν καί οί νόμο», οιτινες έλαβον τά προσήκοντα μέτρα, επιτρέποντες τό 

διαζΰγιον εις περίπτωσιν, καθ’ ήν ή σύζυγος συνελοΰετο μετ’ άνδρών- 

Ό Ιουστινιανός φέρ’ είπειν έν ταϊς Νεαραΐς του συνεχώρει τό διαζΰγιον 

«ρεποΰδια πέμπειν», «εϊ τοσαΰτα τά τής άκολασίας έστιν ώς καί άνδράσι, 

κατά τρυφής πρόφασιν, συλλοΰεσθαι (τήν σύζυγον)» 4. 

ΣΚΗΝΑ1 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙΣ ΛΟΥΤΡΟΪΣ 
Ρ 

Ένταΰθα σκόπιμον κρίνομεν, έκ τοΰ παλαιοτέρου Βυζαντινού φοιτητικού 

βίου παραλαμβάνοντες, νά εϊπωμεν δλίγας λέξεις περί τών συμβαινόντων εις 

τά δημόσια λουτρά κατά τήν εισδοχήν ενός φοιτητοΰ, παραλαμβάνοντες ταΰτα 

μάλιστα έξ όσων διά τούς έν Άθήναις σπουδαστάς λέγει Γρηγόριος ό Ναζιαν- 

ζηνός εν τφ επιταφίφ του εις τον Μ. Βασίλειον καί 6 Εύνάπιος εις τούς βίους 

τών φιλοσόφων καί σοφιστών. ’Αφ’ού λοιπόν προσελαμβάνετο εις μίαν σχολήν 

δ νεωστί έλθών, «έπειτα πομπεύει διά τής άγοράς έπί τό λουτρόν προαγό- 

μενος- ή πομπή δέ’ διατάξαντες εαυτούς στοιχηδόν κατά συζυγίαν εκ διαστή¬ 

ματος οί τελοΰντες τφ νέφ τήν πρόοδον έπί τό λουτρόν προπομπεΰουσιν. 

Έπειδάν δέ πλησιάσωσι βοή τε πολλή καί έξάλμασι χρώμενοι, καθάπερ ένθου- 

σιώντες (κελεύει δέ ή βοή μή προβαίνειν, άλλ’ ϊστασθαι ώς τοΰ λουτροΰ σφάς 

ού παραδεχομένου) καί άμα τών θυρών άρασσομένων πατάγφ τον νέον 

φοβήσαντες, είτα τήν είσοδον συγχωρήσαντες ούτως ήδη τήν ελευθερίαν 

διδόασιν δμότιμον έκ τοΰ λουτροΰ καί ώς αυτών ένα δεχόμενοι καί τοΰτο 

έστιν αύτοΐς τής τελετής τό τερπνότατον, ή τάχιστη τών λυπούντων απαλλαγή 

ι Ρ ά λ λ η - II ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 484. 

2 Είς Κλήμεντος Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 5 (σ. 255.1 δί&Ηϋιι). 

Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή , Σύνταγμα 2. 484. 

4 Νεαρά 117. (Ζαοΐι. νοπ Ιππ-απώ»], ΙηιροΓΑΐοπδ Τιΐ5ίίηΐ3.ιιΐ ςμι&ε νοο&ηίητ ηονεΐ- 

Ιίΐο 1. 302, 2.218. Καί παλαιότερον έν τω κώδικι 5.18, 11 §2. Βλ. καί Βασιλικά, κη' 

τίτλ. 7 καί Θεοδ. Βαλσαμών, Είς τον Ε' κανόνα τών αγίων Αποστόλων (Ράλλη- 

Ποτλή, Σύνταγμα 2· 8). 
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και κατάλυσις» 1. Φαίνεται δ5 οτι ή σκηνή αύτη, ήπς, κατά τον Εύνάπιον, 

έγίνετο προς χλευασίαν, παιδιών καί γέλωτα, ήτο αρκετά δυσάρεστος διά τον 
νεωστί προσλαμβανόμενοι-, διά τούτο οί διδάσκαλοι συνίστων εις τούς σπου- 

δαστάς των ν’ αποφεύγομαι τάς εκδηλώσεις ταΰτας 2. 

Ανωτέρω εΐπομεν δτι τά λουτρά έχρησίμευον και ώς τόπος διασκεδάσεως 
των λουο μενών, συνέβαινον δμομς ενίοτε καί λυπηρα'ι έν αύτοΐς σκηναί, μάλι¬ 

στα κατά την λούσιν βασιλέων, οΐτινες επιπτον έν αύτοις θύματα συνωμοσιών. 

Την σύζυγόν του π.χ. Φαύσταν ό Μ. Κωνσταντίνος, κατά τον χρονογράφον, 

Είκ. 6. Ρωμανός ό Άργυρός πνιγόμενος έν τφ λουτρφ των ανακτόρων. 

(Έκ τοΰ χειρογράφου του Σκυλλίτστ}, Ι>· άε Βεγίΐέ, ΕΉ^Ιπί&ίίοη όγζ3ΐιΐίπε σ. 105). 

«εν λουτρω πυρόίδει την ψυχήν άπορρήξαι ποιεί» 3 ό έ'γγονος τού Ηρα¬ 

κλείου Κώνστας εν Σικελία έφονεύθη έν τω βαλανείφ λουόμενος 4, Ρωμανός 
ό Άργυρός έπνίγη έν τω λουτρω υπό των περί Μιχαήλ τον Παφλαγόνα συνω¬ 

μοτών 5, έν τφ λουτρω ομοίως έδολοφονήθη Ρωμανός ό Γ'. 6, Αλέξιος Γ'. 

ό Μούρτζουφλος, κατά διαταγήν τού πενθερού του, έτυφλώθη έν τω λουτρφ 7, 

τέλος δ’ έχομεν καί τό παράδειγμα τού λαϊκού Μιχαήλ τού έξ Άμορίου, δστις 
έπΐ Λέοντος τού Αρμενίου ώδηγήθη εις λουτρόν, ΐνα έκεΐ προς τιμωρίαν 
παραδοθή εις τό καμιναΐον πυρ, καί δστις ευτυχώς, δι’ έπεμβάσεώς τής βασι- 

λίσσης, έσώθη 8. Αλλά καί δίκην έν τω Ζευξίππφ γενομένην κατά τού ως 
εθνικού κατηγορηθέντος Ίσοκασίου μνημονεύει ό Μαλάλας έν τή χρονο¬ 

γραφία του {370.15). 

1 ΓρηΥ ορίου τοΰ Ναζιανοΰ, Εις τόν Μ. Βασίλειον επιτάφιος (Μί^πβ, Ρ.Ο. 

36.516ο). 

2 Εύναπίου, Βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών σ. 75. 77 (έκδ. Βοΐδδοπσάο). 

3 Μιχ. Γλυκά, Χρονογρ. σ. 461.12. 

4 Μιχ. Γλυκά, Χρονογρ. σ. 516. 20, Θεοφάνους, Χρονογρ. 537.13. 

ό Μιχ. Γλυκά, Χρονογρ. 581. Βλ.καί Σπ.Ζαβιτζιάνου, Περί νιψίματος σ. 73. 

ο Μιχ. Ψελλού, Χρονογρ. κεφ. 26 (σ. 41.12 Σάϋα). 

7 Γ. Άκροπολίτου, Χρονική συγγραφή 9. 10. 

ε Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 610.5. 
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Τά λουτρά ιών Βυζαντινών, κατά τά προειρημένα, συνήθως ήσαν θερ¬ 

μόλουτρα, ήσαν επομένως χώρος, εϊς δν ευχαρίστως κατέφευγον !ν καιρφ 
ψύχους οι μή δυνάμενοι νά τό άνεχθώσι- καί εχομεν όντως το.αότας μαρτυ¬ 

ρίας >. Πλήν όμως τών εΰπορούντων, κατέφευγον έν ήιυχιναις ήμεραις και 
πτωχοί καί άστεγοι, οΐτινες, κατά συνήθειαν έπ1κρατθΰσαν καί εις τα αρχαία 
λουτρά 3, έξηπλούντο ημίγυμνοι πρό τών προπυλαίων των βαλανειων, συγ- 

κρούοντες ύπό τού ψύχους τούς όδόντας καί την βοήθειαν τών λουσμένων η 
παοαπορευομένων επικαλούμενοι, χεΐρίστην πολλάκις υποδοχήν παρα τοις 

κακοξένοις βαλανεϋσιν εύρίσκοντες ». Έν τοΐς λουτροις επ ισης, παρακολου- 

θοΰντες τούς άρχοντας καί βασιλείς, οί συγγενείς των καταδικασθεντων κάλα¬ 

μον καί μέλαν κρατούντες ίκέτευον την άπαλλαπτικήν υπογραφήν, ην ενίοτε 

και έπετύγχανον 4. _ „ * « /. 
Άλλα καί μέ θρησκευτικά γεγονότα συνδέονται τα Βυζαντινά λουτρά 

ότε π χ 6 Χρυσόστομος, μετά τόν κατά τής Ευδοξίας λόγον του, κατεδικασθη 
εις Ιξορίαν, οί όπαδοί του έξεδιώχθησαν τής εκκλησίας κατά τήν νύκτα της 
Άναστάσεως, τότε δέ, κατά τόν εκκλησιαστικόν ιστορικόν Σωζομενον ταισθο- 

μενοι δέ καί τό λοιπόν πλήθος τήν επιβουλήν, τή υστεραία καταλιποντες την 

εκκλησίαν, έν δημοσίφ λουτρφ πολυχωρήτφ μάλα, Κωνσταντί»φ του βασιλεως 
έπωνύμω, τό Πάσχα έπετέλεσαν ΰπό έπισκόποις καί πρεσβυτεροις και λοιποις 

άλλοιτ, όίς θέμις τά περί τήν εκκλησίαν διέπειν» λ Καί κατα τον Δαμασκη¬ 

νόν δέ ό ψευδομοναχός Σαββάτιος, περικλεισθείς έν τφ λουτρφ ^του^Δαγτ- 
σθέως, προεφήτευεν ευημερίαν Λέοντι τφ Αρμενίφ «εάν τήν των εικοιων 

εξαφάνιση μνήμην τέλεον.... μήτε άνω άφείς εΙκόνα μήτε κάτω» 

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ Α1 ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εθεωροϋντο ως τόποι, έν οίς 
έπεχωρίαζον φαντάσματα, ή δέ πρόληψις «ύτη ήτο ευρύτατα διαδεδομένη. 
Γρηγόριος π.χ. δ Νύσσης όμιλεϊ περί λουτρού, ένθα εν καιρφ νυκτος και 
σκότους ένεφανίζοντο φαντάσματα έν μέσφ καπνού και πυρος, οπερ ανεδιδετο 

ι Περιγράφεται δρ.μύ ψύχος καί γίνεται λόγος περί άνάψεως πυρός έν έκάστν, οίκίρ 

.ό δέ μαλακώτερος προσβολής φέρειν τοιαύτας καί λουτρώνας εγινετο αν 
πρός τό δριμϋ τοΰ έξω περιέχοντας. Εύσταβ.ου, Λογος προλαληβε,ς της αγίας και 

μεγάλης Τεσσαρακοστής ώς Ιβος (ΤσίβΙ, ΕαεΙείΗί οραεα. 66.71). 

2 Ρ&υΐν - \νίδδθ\ν3, Ε-Ε εν λ. Βα<3 στήλ. 2746. 

3 Χρυσοστόμου, Εις Σταγείριον λόγος δεύτερος (Μι§ηε, Ρ. Ο. 4ι. 490), Ασ 
ο ίου Άμασείας, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Μι§ιιβ, Ρ.Ο. 40.2090)·^ > , _ 

4 Λιβανιού, Πρός τόν βασιλέα εισφορά νόμου καχά των εισιονχων εις χας των 

άρχόνχων καχαγωγάς 7 (τόμ. 4 σ. 28.18, ΡόΓδίετ). 

ό Σωζομενοΰ, Έκκλ. ίστορ. 8.21.3. , , , , , Κ1/1 

ΰ Δαμασκηνού, Επιστολή πρός τόν βασιλέα Θεόφιλον περί των άγιων εικόνων § 14. 
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ΰπορρηγνυμένου του εδάφους 1, κατά τό συναξάριον δέ τοϊ3 άγιου Ίωάννου 

του Θεολόγου έν τω έν Έφέσω δημοσίφ λουτρώ κατφκει δαίμων άγριος, 

δστις τρις του έτους επνιγεν εν αύτω νέον ή νεάνιδα, τούτο δέ, διότι, δτε 

έκτίζετο, έστοιχειώθη διά τής έν τοΐς θεμελίοις του καταθάψεως νεανίσκου 

και νεάνιδος 2, άνέφερε δέ και Νικήτας ό Χωνιάτης και μάγον τινά Σικιδί- 

την, οστις εκαμνεν ώστε εκ τής θερμορρόης του λουτρού νά έξέρχωνται άνδρες 

πίσσης μελάντεροι, προς μέγαν, εννοείται, τρόμον των λουσμένων 3. 

Αλλά καί ως τόποι προς μαγικά πρόσφοροι έθεωρούντο τά Βυζαντινά 

λουτρά. Έν έξορκισμοΐς άποδιδομένοις εις τον Μ. Βασίλειον έξορκίζεται τό 

πονηρόν πνεύμα τό προσπελάζον «έκ στέγης λουτρ ου ή έν κολυμβήθρα 

υδάτων ή εκ μνήματος είδο^λικοΰ» 4, έν προσευχή Γρηγορίου του θαυματουρ¬ 

γοί ζητείται ή προστασία υπέρ εκείνου, δι’ ον έθηκαν μάγια έν θεμελίω ή 

βαλανείφ ή έν έργαστηρίφ 5, έν τή εις τον Ίωάννην Χρυσόστομον αποδι¬ 

δόμενη έπιτιμήσει έπιτιμάται παν χερσαΐον, ε'νυδρον «έν αύλαΐς και βαλα- 

νείοις περιτρέχον και βλάπτον» ι:, έν μεσαιωνικά» βιβλιαρίφ περιέ- 

χοντι έξορκισμοΰς, φέρεται εξορκισμός κατά των πονηρών πνευμάτων των 

έν βαλανείοις οίκοΰντων 7, έγραψε δέ κα'ι ό Σταφίδάς έν τω ίατροσοφίφ 

του «όταν τις έχη μάχη μέ την γυναικάτου καί θλίβεται, έπαρε από την κεφαλή 

του τρίχας καί βάλε τα μέσα εις τό χαρτί καί γράψον καί τον άνωθεν ψαλμόν 

(μδλ) καί χώσε τον εις πόρτα λουτροΰ καί άνατέλλοντος ήλιου διά¬ 

βασε τον άπάνου εις νερόν καί άς νιπτή ή γυναίκα τό πρόσωπόν της» 8. 

Ό Χρυσόστομος δμιλεί καί περί τής εξής προλήψεως κατά τούς χρόνους 

του έπικρατοΰσης· αί τροφοί δήλα δή τότε καί θεραπαινίδες, ίνα προστα- 

τεύσωσι τά παιδάρια από τής έπηρείας τού πονηρού οφθαλμού, έλάμβανον 

διά τού δακτύλου βόρβορον έκ τού λουτρού καί δι’ αυτοί έχριον τά μέτωπα 

αυτών 9. Τέλος άς σημειωθή δτι έπεκράτει ή πρόληψις ότι σαύρα ή σαλα¬ 

μάνδρα, εάν ύπεισήρχετο εις βαλανεΐον, τό άπεψύχραινε10. 

ι Γρηγορίου Νύσσης, Είς τον βίον τοϋ αγίου Γρηγορίου τοϋ θαυματουργού 
(Μί§πε, Ρ. Ο. 46. 953). 

2 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 2. 1113. Έν Άδριανουπόλει υπάρχει έρημον λουτρόν 
τοϋ Κούκκου λεγόμενον καί κτισθέν υπό Βαγιαζήτ τοϋ Β'. Τό λουτρόν τοϋτο φέρεται 
ότι έμεινεν έρημον έξότου τό στοιχεΐον αύτοϋ έπνιξε λουομένην κόρην βασιλέως ΓΙολ. 
Παπαχριστοδούλου, Σύμμικτα λαογραφικά Άδριανουπόλεως (Θρακικά 2.438). 

3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 194.10. Πβ. "Ανωνύμου, Σύνοψιν χρονικήν 

(Ιί. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 7. 267). 

4 Οο&γ, Ευχολόγιον σ. 731. 

5 Α. δίΓΪΙίπιαΙΙεΓ, Είπ ^πεείιίδςΐιεδ ΕχοΓοίειηειιόποΙιΙείιι (Οηβπίπΐίπ 01ιπδ1ΐ3ΐΐ3. 

τόμ. 26.2 σ. 141.19). β Α. δίτίίίηιπΙέεΓ, Έν&. άν. σ. 130. 6.' 

7 Α. δΐΓΪΙίηΐ3ίΐ6τ, Ένθ’ άν. 3 ΈνΕε^ταπά, Βίόΐ. Ογ. νιιΐ£. 2. 21. 

9 Χρυσοσ τό μου, Είς επιστολήν Α' προς Κορινδίους ομιλία ΙΒ' (Μί§ηε, 

Ρ. Ο. 61.106). 

ίο Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιόχειας καί μάρτυρος, Είς την έξαήμερον 
υπόμνημα (Μΐ§ΐιε, Ρ. Ο. 18· 748 α). 

$ 
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ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΝ ΤΗ' ΠΑΡΟΙΜΙΟΓΡΑΦΙΑ ι 

Υπάρχει Βυζαντινή παροιμία λέγουσα: 

άλλος ηνρεν τό λοντρόν σάβονρρον και τό πον καθίσειν ονκ ειχεν 1, 

ής φέρεται καί έτέρα διατύπωσις: 

ευρομεν τό λοντρόν άδειον (=σάβονρρον) 2 και τό πον λουοτήν ονκ 
[εΐχαμεν 3 

λεγομένη επί τών παραδόξων. Δευτέραν αναφέρει ο Μιχαήλ Χωνιάτης, αφορ¬ 

μήν λαμβάνων έξ επισκόπου, δστις λουόμενος έτήρει την κεφαλήν άβροχον. 

Ή παροιμία λοιπόν αύτη, έν Χώναις ή έν Κωνσταντινουπόλει έπιχωριά- 

ζουσα, έλεγε: 

λούσε τινά και μη βρέξης 

επί τών αναπόφευκτων ασφαλώς λέγομένη \ 

Είς τάς παροιμιώδεις δέ φράσεις καταλεκτέα καί ή έξης, ήν» κατ(* Η-^0" 

τυρα τον I. Τζέτζην, έλεγον επί τών άκαίρως ταυτολογούνταν. 

Τό σχετικόν κείμενον τού συγγραφέως έχει ώδε: «καί νυν δέ πάλιν περί 

τούτου φησίν έπιλαθόμενος, ώσπερ οί έν βαλανείφ ούρη σαντες, καθα- 

περ λέγουσι τά γραΐδια» 5. 

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΝ ΤΗί ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΙΚΗ! 

Οϊ μεταγενέστεροι Έλληνες, ώς λέγει ό Άριεμιδωρος, έθεωρουν κακόν 

τό νά ϊδη τις καθ’ ύπνους βαλανεΐον, προσθέτων «καί τών νύν τινες άκο- 

λουθούντες τή παλαιά γνάιμη κατά ταύτά κρίνουσι πεπλανημένοι καί μη τή 

πείρα άκολουθοΰντες» 6, την αυτήν δ’ άντίληψιν εύρίσκομεν βραδυτερον καί 

κατά τον Θ7 αιώνα έν τω Όνειροκριτιχφ τού Αχμετ, οστις πιστοποιεί οτι 

«τό λουτρόν είς θλΐψιν καί άγανάκτησιν κρίνεται» 7 ώς καί έν τω Ιπ δνόματι 

τού προφήτου Δανιήλ φερομένφ, ένθα λέγεται «βαλανεΐον οικοδομειν στε¬ 

νοχώριαν σημαίνει» 8 προς δέ | έν ποταμφ λουσασθαι στενοχώριαν σημαι- 

ι Κ. ΚηιιηΙ»3θ1ιβΓ) ΜΘ5.101 καί του αύτοϋ, Είπε δαιητηΐυη^ ΐ»γζ3πΐίηΪ8θΙΐ6Γ 

δρποΙπνδτΙβΓ σ. 71. 91. 

2 Περί τής σημ. τής λ. σάβουρρον = κενόν βλ. Γ. Χατζιδάκιν έν Αθήνας 22.224* 

3 Ν. Πολίτου, Παροιμίαι 1.61. 

4 Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.236. Πβ. καί Π. 

Παπαγεοιργίου, Συμβολής είς την Ελληνικήν παροιμίαν κεφάλαια τέσσαρα σ. 36. 

δ I. Τζέτζου, Σχόλια είς τά έργα καί τάς ημέρας στίχ. 236. 

(> Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64. Βλ. καί 15.23, 57, 18-59. 

~ Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ρπδ' (σ. 143.15 Οτεχΐ). 

3 ΟγθχΙ, Ό35 ΤΓ3αηιϊ)Πθ1ι άεε Ρορίιείεπ Ώπιπεί στίχ. 74 (Β. Ζ. 26· 295). 
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νει | εν θαλάσση λοΰσασθαι ιλαρίαν δηλοΐ, | εν θερμοί; λοΰσασθαι τό αυτό 
σημαίνει [ έν ρυπαρω ύδατι λοΰσασθαι φιλοπραγμοσΰνην δηλοΐ 1. 

Ώς προείρηται, εν τοϊς λουτροΐς διά τε τάς διασκεδάσεις, άλλα και διά 
τάς ψωνάς των λουόντων υπαλλήλων έπεκράτει θόρυβος 2' ομόλογον λοιπόν 
προς τοΰτο είναι, όταν άναγινώσκομεν εν τοΐς ονειροκριτικοί;· «βαλανεΐον 
Ιδεΐν ή λοΰσασθαι έν αύτω αίφνίδιον θόρυβον σημαίνει» 3. Έπ’ ίσης, εάν 
έβλεπε πς καθ’ ύπνους οτι είσήρχετο είς πολύ θερμόν λουτρόν, ΐνα λουσθή 
τοΰτο προεδήλου θλΐψιν, εάν όμως απλώς άπεγυμνώθη, δεν έλοΰσθη όμως, 

τοΰτο εσήμαινε πάλιν δτι θά δοκιμάση θλΐψιν, ήτις δμως θά διεσκεδάζετο. 

Έάν άφ’ ετέρου έβλεπε τις δτι είσελθών εις λουτρόν έχρίσθη και άπελοΰσθη, 

εάν μέν ήτο πλούσιος, θ’ άπέβαλλεν έκ των χρημάτων του, άναλόγως τής 
αποβολής των τριχών, άν δέ ήτο ασθενής ή έν δεσμοΐς, θ’ άπηλλάσσετο τοΰ 
πάθους του. Έάν προσέτι έβλεπεν δτι έλοΰετο μέ χλιαρόν ύδωρ, θά έδοκί- 
μαζε μετρίαν θλΐψιν, έάν δέ διά μή λίαν ψυχροΰ, θ’ άπέβαλλε την θλΐψίν 
του 4. Τέλος έάν μέν έβλεπεν δτι είσήλθεν εις την θάλασσαν μέχρι ζώσεως 
και άπελοΰσθη, θά έγίνετο οικείος τοΰ βασιλέοος και θά έδοκίμαζε χαράν, 

άναλόγως τής πλΰσεως, έάν δ’ δτι έκολΰμβα έν ποταμώ, χάριν λοΰσεως, θά 
ένίκα τον άντίπαλόν του και θ’ άπέβαλλε την κατατρΰχουσαν αυτόν θλΐψιν, 

βοηθοΰντος αυτόν άνδρός μεγάλην έχοντος ΐσχΰν 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ι Οτεχΐ, ϋ&δ Τγ&ιιπιΙ)ιιο1ι άε5 Ρορίιβίβπ ϋ&ιιΐεΐ στίχ. 155 έξ. (Β.Ζ. 26 σελ. 299). 

Πρόσθες τούτοις και τύ λοΰσασθαι βλέπειν καλόν υπάρχει Ργ. Ότβχΐ, Όβδ ΤΓ&υηιδιιοΙι 

άθ5 Ρ&ίπ&ΓοΙιεη Οεπηαιιοδ, Λαογρ. 7, 440. 

2 Βαλανεΰειν λαμπροφωνεύεσθαι, παρόσον οί βαλανεΐς, όταν παραχέωσι τό ύδωρ 

καυγάζουσι, Ησύχιος. 

3 Οί μεταγενέστεροι έδόκουν ταραχήν σημαίνειν τό βαλανεΐον διά τον έν αύτω γινό¬ 

μενον θόρυβον, Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64. Βαλανεΐον ίδεΐν ή λοΰσασθαι έν 

αύτω αίφνίδιον θόρυβον σημαίνει Όνειροκρ. του Προφήτου Δανιήλ στ. 71. έν,βαλα- 

νείω λούσασθαι αίφνίδιον θόρυβον δηλοΐ- Ρτ. ΌγοχΙ, Απουγίπβε ΤΓ&αιπόαοίι άεδ ο* 

Ραπδ. §γ. 2511 έν Λαογρ. τόμ.8. 352. 

4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ρπδ' σ. 143- 16 έξ. 

5 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ροδ' σ. 138. 26 καί κεφ. ροδ' σ. 135. 16. 
1 

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ “ΕΡΩΦΙΛΗΝ,, ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ 

Α'. 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΚΛΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ 

Ό μακαρίτης Στέφανος Ξανθουδίδης μάς έδωσε τό κείμενον τής τραγφ- 

δίας τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη 1 κατά τό δυνατόν άποκεκαθαρμένον κυρίως 
επί τή βάσει τής λαμπρά; διά τούς χρόνους της έκδόσεως τοΰ έκ Χανίων τής 
Κρήτης Αμβροσίου Γραδενίγου (Βενετία 1676) καί τοΰ γνωστοΰ κολοβού 
χειρογράφου Βθ^τειηά 2. Ούτε ερμηνευτικά ούιε άλλα σχόλια παρενέβαλεν 

εις την έκδοσίν του δ Ξανθουδίδης· απλώς μετά τό κείμενον?τής τραγωδίας 
έδημοσίευσε γλωσσάριον αυτής, δυστυχώς ούχί πλήρες. Παρατηρήσεις τινας 
εις τό κείμενον τής Έρωφίλης έδημοσίευσεν ο άλλοτε συντάκτης τοΰ Ιστο¬ 

ρικού Λεξικού τής νέας ελληνικής μακαρίτης Στυλιανός Δεινάκις 3. Άλλα καί 
νυν έτι τό κείμενον τής Έρωφίλης παρέχει την ευκαιρίαν είς τον μελετητήν 
δΓ άρκετάς κριτικά; καί ερμηνευτικά; παρατηρήσεις, οίαι είναι αί ύπ’ έμοΰ 

κατωτέρω δημοσιευόμενοι. 

α') Διορθωτικά. 

Α 49-52. 

Τον ήλιο και τον ουρανό, τ άστρα και τό φεγγάρι 

τη γή, τ’ αέρι, τό γιαλό μάς εδωκεν ή χάρι 

τον Ζευ κείνα κι όποιος κόπια κ εις τό καλό σπουδάζει, 

τον εμαντόν τον σέ τιμές και δόξες άνεβάζει. 

Νομίζω δ'τι αντί τοΰ έν στίχ. 51 κείνα, διά τοΰ οποίου μάλιστα καί 

1 Έρωφίλη, τραγφδία Γεωργίου Χορτάτζη (1600) έκδιδομένη έκτων αρίστων 

πηγών μετ’εισαγωγής και λεξιλογίου υπό Στεφ. Ξανθουδίδου, Ρ. ϋ. Βπΐίβΐΐ&νίο.1; 

Κιπίδίάπιοίζοτεί π. νεΓΐίΐ£, Αΐΐιεπ 1928 [Τεχίε ιιπά ΡοΓ8θ1ιαπ§βη ζπγ ΒγζΑπίίηίδοΙι- 

Νευ^τΐεοΐιΐδοΐιβη Ρ1ιί1ο1ο§ίβ Νγ. 9}. 

3 Πλείονα περί τής έκδόσεως Γραδενίγου καί τοϋ χειρογράφου Εβ^πιπά βλ. έν Είσ- 

αγωγή τής έκδόσεως τής Έρωφίλης υπό Ξανθουδίδου σελ. λς' καί λγ . 

3 Κρητικαί Μελέται 1 (1933), 98- 100 καί Άθηνά 30 (1918), 438- 35 (1923), 244 καί 

36 (1924), 316 κέ. 
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χωλαίνει μετρικώς ό στίχος, πρέπει νά γράψωμεν κείνου. Τον Ζεϋ κείνον = 

τον Διός εκείνου (= τον όποιον όλοι γνωρίζομεν). 

Λ 312. 

ούδένα πράμα έκαμα δίχως τον ορισμό σου 

Γράφε: ονδ' ενα, δεδομένου δτι πρόκειται περί δυο λέξεων. ”Ας σημειωθή 
ή παράλειψις του δεν έν τή προτάσει. 

Α 327 - 330. 

τά λόγια που ’πωθονσι 

με τά'ξι άπου τς άγαφτικονς, τσί κοράσιες κινονσι 

στον πόθο πλιά παρά ποτέ, περιττοπλιάς 9πω μένα 

νά 'ναι μέ τέχνη κι όμορφιά περίσσια συθεμένα. 

Διορθώνω : κι όμορφα περίσσια συθεμένα. Τά χειρόγραφα και αί παλαιό- 

τεραι εκδόσεις, γράφοντα ώς ανωτέρω, εννοούν παρά τό ουσιαστ. ομορφιά την 
πρόθεσιν μέ, ή οποία υπάρχει προ τής προηγούμενης λέςεως τέχνη. Ό Ξάν¬ 

θου δ ί δη ς έπανεκδώσας τον στίχον, ώ; ευρεν αυτόν εις τά κείμενα καί τά 
χειρόγραφα, δεν έπρόσεξεν δτι τό μέν μέ τέχνη προσδιορίζει τό * πω μένα, 

ένω τό ομορφιά ανήκει εις τό συθεμένα καί υτι κατ’ ακολουθίαν δεν ήτο 
δυνατή ή παράλειψις προ τού δευτέρου ουσιαστικού τής προθέσεως μέ. 

Φυσική θά ήτο ή τοιαύτη παράλειψις, άν άμφότεροι οί προσδιορισμοί έξηρ- 

τώντο άπο τής αυτής λέξεως. Δεν δυνάμεθα δηλ. νά εΐπωμεν μέ προσοχή 
γοάφω και επιμέλεια διαβάζω, αλλά και μ επιμέλεια .. . 

Λ 353 - 354. 

μά τούτο άς τ' άφήαω, 

γιατί κιανείς γιά λόγον τον δέ θά μάη περίσσιο. 

Γράφε: περισσό. Νομίζω δτι οφείλομεν εις τό κείμενον τής Έρωφίλης 
ν3 άποκαταστήσωμεν πλήρως ομοιοκαταληξίας τινάς, εις τάς οποίας ούτε τά 
χειρόγραφα, ούτε καί αυτή ή πολύτιμος εκδοσις τού Γραδενίγου τού 1676 

παρέχουν τήν ορθήν γραφήν. Δεν πρέπει νά δεχθώμεν δτι ό ποιητής τής 
Έρωφίλης δεν έπρόσεξεν, ώστε νά επιτυχή ορθήν ομοιοκαταληξίαν, άφού 
άλλως τε τό πράγμα ήτο ευκολον εις αυτόν. Βεβαίως ό ποιητής ήτο Ρεθΰ- 

μνιος καί εις τό ιδίωμα τής δυτικής Κρήτης έγραψε τήν τραγφδίαν του, δεν 
έθεώρησεν όμως άνήκουστον νά μεταχειρισθή, όπου τω ήτο απόλυτος ανάγκη, 

καί τύπους τού ανατολικού κρητικού ιδιώματος. Πιστεύω δθεν δτι ή γραφή 

Μελετήματα εις τήν «Έρωφίλην» τοϋ Χορτάτζη. 241 

περίσσιο τού στίχ. 354 έμεινε καί εις τά χειρόγραφα καί εις τήν έκδοσιν τού 
Γραδενίγου έκ παραναγνώσεως ή απροσεξίας 1. 

"Ανάλογοι είναι αί διορθώσεις, τάς οποίας πρέπει νά είσαγάγωμεν καί εις 
τούς εξής στίχους: Α 501, Ίντερμ. Α 117, Πράξ. Β 3 γράφε: περισσά, Ίντερμ. 

Α 153 γράφε περισσό, Πράξ. Β 136 γράφε πλήαο καί άλλ. 

Α 377. 

... ή μοΐρά μον τούτα 'χε μοϋ χαρίσει 

Γράφε: τοντα ’χε μου χαρίσει. Καταχωρίζω καί τήν διόρθουσιν ταύτην, 

άν καί ορθογραφικήν, διότι έχει καί συντακτικήν σημασίαν. Ή αντωνυμία 

μου ανήκει συντακτικώς εις ιό είχε καί όχι εις τό χαρίσει. 

Α 469-470. 

δέ θέΤ άποκοτήσει 

λόγο μηδένα σέ κακό γιά σένα νά μιλήοη. 

Γράφε: μηό ένα. Πρβλ. διόρθωσιν στίχ. Α 312. 

Α 594 - 596. * 

κι άγριος ώς θέλγει νά 'νο.ι και λιοντάρι, 

πάσα κιανείς συμπέφτει μετά σένα 

και πεθυμά πληγη από αέ νά πάρη’ 

Πρέπει, νομίζω, νά γράψωμεν δσ (=*όσο), όπως καί τό νόημα απαιτεί. 

Πρόκειται περί τής υποταγής των πάντων εις τον "Έρωτα. Τον αυτόν τύπον 
τού υαο άπαντώμεν έν Έρωφίλη Δ 96 2 καί έν Έρωτοκρίτψ Β 1193: 

νΟα θέλ' άς εϊν’ σκληρόκαρδος τό σπλάχνος νά τοϋ λείπη, 

εις ετοιες χρείες βρίσκεται μέ πόνον και μέ λύπη. 

Α 639 - 647. 

Τούτη την προξενεία την πρικαμμένη 

φοβούμαι δυνατά, πολλά, τρομάσσω, 

(ακολουθούν τέσσαρες στίχοι) 

μην την άποδεχτη 3, μην πη φοβάται 

τό βααιλιό πώς θέ νά την παντρέψη, 

γιατί μεγάλο πράμ' ενθνς γεννάται. 

1 Γνωστόν είναι δτι και αυτή ή εκδοσις του Γραδενίγου τύπους τινάς μεταβάλλει 

μικρόν, άν καί κατά τά άλλα διασώζει άλώβητον τό δυτικόν κρητικόν ιδίωμα τής 

τραγωδίας. 

2 Βλ. καί τά σημειούμενα κατωτέρω εις τό χωρίον Δ 96 (σ. 244). 

* Ή Έρωφίλη. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ΣπονΛΩΝ, έτος ΙΑ'. 16 
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Γραπτέον: μην πά φοβάται (= μην πα να φοβάται, μην παη να φοβά¬ 

ται, μήπως φοβάται τό βασιλιά). Ή έννοια του δλου χωρίου: Φοβούμαι 
αυτή την προξενεία,... μήπως την δεχθή ή Έρωφίλη, μην τύχη νά φοβάται 

για τό γεγονός οτι 6 βασιλιάς θέλει νά την παντρέψη. 

Β 299-801. 

συνήθιν εΐν5 των κορασιώ, Πανάρετε, νά κλαίσι, 

οντα τσι προξενεύγονσι κι δχγ άλλωνώ νά λέσι, 

μά ατό ’στερο ανδάζοννται . . . 

Την γραφήν άλλωνώ, τήν οποίαν 6 Ξανθουδίδης ακολουθών τον Γρα- 

δενΐγον είσήγαγεν εις τό κείμενον, θεωρώ ολιος άνάρμοστον. Ο Σαθας επαν- 

εκδίδων τό κείμενον τής τραγωδίας κατά τήν άνατΰπωσιν τής έκδόσεως του 
Γραδενίγου του 1772 1 διορθών, εγραψεν εις τό χωρίον τούτο δλωνώ. Ή 
διόρθωσις του Σάθα, ουσα επιτυχέστατη, πρέπει νά γίνη αποδεκτή. Διά του 
δίστιχου 299-800 λέγει ό ποιητής: Τά κορίτσια συνηθίζουν, δταν τά προ¬ 

ξενεύουν, νά λέγουν δχι δλωνώ (= είς δλους)1 ν’ αποκρούουν δηλ. δλων τας 

προτάσεις. 

Β 304. 

Πήγαινε, κι άς με καρτερή σάν είπα, καμπόσο. 

Ύπόκειται πιθανώς ενταύθα τυπογραφικόν σφάλμα, αφού η έκδοσις τού 

Σάθα έχει σέ καμπόσο (—σέ λίγο, σέ λίγη ώρα). 

Β 521 - 527. 

κι άν Ουρανός τή σήμερο βονηθός τσι 

για γάριν τον δέ θέλει τς απομείνει, 

τυφλό και σκοτεινό θωρώ τό φώς τσι. 

Ζεν, τς οφθαλμούς σου γύρισε V εκείνη, 

’<5έ τη λυπητερά, παρακαλώ σε, 

κ εκείνον, άπον ταίρι τζιν έγίνη, 

χάρι νά μην τή βλάψονσι τσί δώσε. 

Γράφε έν στίχ. 527 νά μην τόν βλάψονσι. Θά καταστραφή ή Ερωφιλη, 

άν ό Ουρανός δεν έλθη εις βοήθειάν της- τόν Δία επίσης παρακαλει δ χορός 
νά λυπηθή τήν Έρωφίλην καί νά τής δώση χάρι νά μή βλάψουν τόν άγα- 

πημένον της. Τό εκείνον τού στίχ. 526 είναι άντικείμενον τού βλάψονοι-χον 
στίχου 527' δεν είναι δυνατόν νά συνδεθή πρός τήν προστακτικήν 55έ (=ίδέ) 

τού στίχ. 525, ως δεύτερον άντικείμενον αυτής (*δέ τη κ' εκείνον), διότι εν 

1 Κ. Ν· Σάθ α, Κρητικόν Θέατρον, Έν Βενετία 1879, σελ. 283 κέ. 

Μελετήματα εις τήν «Έρωφίλην» του Χορτάτζη. 243 

τοιαύτη περιπτώσει θά έπρεπε νά χρησιμοποιηθή αντί τού τη τό αυτήν. 

Ό Ζευς λυπούμένος τήν κόρην θά σώση τόν Πανάρετον, ό όποιος, 5Γ όσων 
ανωτέρω (στίχ. 459) είπε, φαίνεται δτι σκοπεύει νά θέση τέρμα εις τήν 

ζωήν του. 

Ό κώδιξ τού Μονάχου τής Έρωφίλης έχει εν στίχ. 527 νά μην τους 

βλάπτονσι. Ό γραφεύς τού κωδικός, ό όποιος ήτο πολύ απρόσεκτος, ώς εξ 
αυτού τού κιόδικος έμφαίνεται, τόν ενικόν τόν μετέτρεψεν εις πληθυντικόν τους, 

άποβλέψας εις τό γεγονός οτι ή σωτηρία ή βλάβη έκατέρου τών εραστών 

αντανακλά είς άμφοτέρους. 

Γ 372. 

στο 6Άδη γλήγορα, στην κρίσι τή μεγάλη. 

Είς τό πρώτον ήμιστίχιον ύπόκειται ασφαλώς τυπογραφικόν λάθος, 

έφ’ δσον ή έκδοσις τού Σάθα έχει τό ορθόν: 

ατό σκότος τ £Άδη γλήγορα στήν κρίσι τή μεγάλη. 

Γ 382 - 3. 

γιατί άποδεκεΐ, ώς θωρώ, σάς είχε πεψει 

κιανεϊς στον κόσμο Δαίμονας νάρθήτε. 

Ό στίχ. 382 ύπερενδεκασύλλαβος. Πρέπει νά γράψωμεν: τί άποδεκεΐ ... 

ή γιατί άποκει. .. Τό τί ενταύθα — γιατί. 

Γ 406-409. 

μά κείνο, άπ αρετή και πόθος μόνο 

τς δρεξις προξενα καί τσί καρδιάς τως 

ζητον γιαμιά καί παίρνου δίχως πόνο. 

Τόσες δεν εΐν9 ζήλειες άνάμεσά τως, 

Ή ανάγκη τής ομοιοκαταληξίας τού στίχου 407 (άνήκοντος είς τήν 
στροφήν 406-409) πρός τόν 409 μάς οδηγεί εις τήν έν τφ στίχω 407 διόρ- 

θωσιν τού καρδιάς τοος είς καρδιά, τως. Τό τελικόν -ς άπεβλήθη διά λόγους 
άνομοιωτικούς. Πβ. διόρθιοσιν κατωτέρω είς τό χωρίον Δ 741. 

Δ 93-96. 

Αποτείνεται ό Σύμβουλος πρός τήν Νέναν: 

Στήν Έρωφίλη γύρισε πουρί καί μή φοβάσαι, 

*ς τούτη τζι τήν κακομοιριά παρηγοριά τζι νά ’σαι, 
καί θές τς είπεΐ από λόγον μου, πό^ τό θυμόν αντεΐνο 

του βασιλιον, ώς κι άν εΐν πολύς, λογιάζοσ πώς τον σβήνω. 
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Διορθώνω εν τφ τελευταίψ στίχω: ό'σ’ κι αν είν πολύς (=δσο πολύς 

και αν είναι). Πβ. σημείωσιν εις Α 594-596. 

Δέν αποκλείω δμως δπ είς τό χωρίον τούτο και τό Α 594 τής Έρωφί- 

λης, δπως και είς τό Β 1193 του Έρωτοκρίτου, έχομεν τό άρχαΐον ομοιωμα¬ 

τικόν ώς, τό όποιον καί είς τον Έρωτόκριτον σώζεται. Έκ των φράσεων 
δηλ. είς τάς όποιας τό ώς τούτο ίσοδυνάμει προς τό δσον, δι’ δ άμφότερα 
πολλάκις εν τή αυτή φράσει ένηλλάσσοντο (δπως εν τή καί νυν άκουομένη 
φράσει ώς κι αν είναι, ή οποία λέγεται και δσο κι αν είναι, σημαίνει δέ δπως 
και αν είναι, δ,χι δήποτε και αν συμβαίνωοπωσδήποτε), έκ τοιοΰτιον, λέγω, 

φράσεων, δπου τά ώς καί δσον ένηλλάσσοντο, διότι εΐχον την αυτήν σημα- 

σίαν, ή χρήσις του ώς έπεξετάθη καί εις άλλας φράσεις, δπου μόνον τό δσο 
ήτο άναγκαΐον έλέχθη δ5 ούτως: ώς θέλει ας ύν* σκληρόκαρδος (Έρωτόκρ. 

Β 1193), ώς κι αν είν5 πολύς (Έρωφίλη Δ 96) καί άγριος ώς θέλει νά 3ναι 

και λιοντάρι (αυτόθι Α 594). Διά τής τοιαΰτης δ" ερμηνείας αίρεται καί ή 

δυσκολία τής μεταβολής του δσο είς δσ’ λ 

Δ 720- 2. 

Καί πάλι σά σιμώσης κι άρχινίσης 

τά χιόνια νά σκορπάς καί νά ζεσταίνης 
τον κόσμο, δλη τή γη μ άθούς γεμίζεις, 

λέγει ό χορός προς την ακτίνα του ήλιου. Έν στίχφ 720 πρέπει νά γράψωμεν 
άρχινίζης, οπότε ό στίχος ομοιοκαταληκτεί προς τον 722, ώς είναι ανάγκη. 

Λ 741-3. 

Τριγύρου στά τειχιά ’χαμε τς όχ&ρούς μας 

κι ουδέ κιαμιά άλλη όλπίδα άπόμεινέ μας 

στη μάχη την πολλή τον βασιλιον μας. 

Γράφε διά την ομοιοκαταληξίαν προς τον στίχον 743 όχθρού μας. Ή απο¬ 

βολή του τελικού -ς οφείλεται είς λόγους άνομοιωτικοΰς' πβ. τό έν κρητικοίς 
κειμένοις, άλλα καί έν τφ σημερινφ κρητικφ ίδιώματι λεγόμενον: ό πατέρα 

μας, ό γιό μας, κλπ. 

Δ 764. 

νά μή χαλάση τέτοιο νιδν άντρειωμένο. 

Πρόκειται περί στίχου άνήκοντος είς χορικόν. Πρέπει επομένως νά γρά¬ 

ψωμεν νιό, διά νά γίνη ό στίχος ενδεκασΰλλαβος, άφομοιουμενος κατ’ είδος 

προς τους άλλους του χορικού. 

1 Ό Ξάνθουδίδης άτόπως, νομίζω, παραβάλλει χό οσο-οσ' προς τό μέσα- μέσ'. 

Περί του τελευταίου τούτου βλ. Χατζιδάκι ΜΝΕ I, 249. 

Μελετήματα εις την «Έρωφίλην» του Χορτάτζη. 245 

Ε 44. 

σέ μέρη τόσα μοναχά κ’ έτσι σκοτεινιασμένα, 

άπον ήλιου ακτίνες μηδ'ε φως δεν εχονσι δοσμένα, 

Γράφε χάριν του μέτρου: ήλιου. 

Ε 239-42. 
Α 

Θέλου μερκοί, γεις βασιλιάς πάντα με καλωσννη 

κι οχι ποτέ μέ μάνιτα πάσα δουλειά νά κρίνη, 

κι απάνω 3 ς δλα λέσινε, πώς πρέπει νά ν γνοιασμένος, 

άνέν κι άπ άλλους πεθυμά νά στέκη άγαπημένος, 

Γράφε, καθώς απαιτεί τό νόημα: άπ δλονς. 

Ε 265. 

Βλέπε' Ερμηνευτικά, έν τω χωρίφ ταΰτφ, κατωτέρω σελ. 250-1. 

Ίντερμ. Α 97 - 98. 
β 

’Έγραψεν ό Ξανθουδίδης: 

’ς πάσα γλυκύ κι όνόστιμο φιλί πού άπδ σένα πιάνω, 

τά μέλη στην Παράδεισο μου φαίνεται καί βάνω. 

Τό χειρόγραφον του Πο^πιηά, ή έκδοσις του Γραδενίγου καί ή επί 

τή βάσει ταυτης έκδοσις του Σάθα γράφουν ώς εξής τον στίχον: 

’ς πάσα γλυκύ κι όνόστιμο φιλί άπδ σένα πιάνω, 

παραλείπουν δηλ. τό αναφορικόν πού τής έκδόσεως Ξανθουδίδου. Τό χειρό¬ 

γραφον μάλιστα του Μονάχου έκτος τής παραλείψεως ταυτης αντικαθιστά τό 

’ς πάσα διά του ’ς κάθα, έχει δηλ. οΰτω: 

’ς κάθα γλυκύ κι όνόστιμο φιλί άπδ σένα πιάνου. 

Νομίζω δτι τό δίστιχον πρέπει ν’ άποκαταστήσωμεν οίίτω: 

’ς πάσα όνόστιμο φιλί άπ άπδ σένα πιάνω, 

τά μέλη στήν Παράδεισο μου φαίνεται καί βάνω. 

Ό άντιγραφεύς του στίχου κατά τήν αντιγραφήν παρέλειψεν έν τφ 
πρώτφ στίχω τό άπ, ήτο δ’ εύκολον νά ύποπέση είς τοιοΰτον σφάλμα ένεκα 
τής έπαναλήψεως άπ από. Ό στίχος διά τής παραλείψεως έγίνετο μετρικώς 
εσφαλμένος, έχων 13 μόνον συλλαβάς. “Ετερος άντιγραφεύς τήν έλαττωματι- 

κότητα ταΰτην τού στίχου έπηνώρθωσε προσθέσας τας λεξεις γλυκύ κι, τας 
οποίας ήνείχετο τό νόημα. Ό Ξανθουδίδης προσέθεσε μεν τό αναφορικόν 
που, τό οποίον άπήτει τό νόημα, άλλα δέν προσέκρουσεν είς τήν παρα- 
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βίασιν τοΰ μέτρου έν τώ στίχω, Ή δλη δηλ. εξέλιξις του στίχου εις τα χει¬ 

ρόγραφα ήτο: 

1) *ς πάσα όνόστιμο φιλί απ' από σένα πιάνω 

2) πάσα όνόστιμο φιλί από σένα πιάνω 

3) ς πάσα γλυκύ κι όνόστιμο φιλί από σένα πιάνω, 

Ίντερμ. Β 125. ^ 

μεσοβγαλμένοι άναστεναμοί, δάκρυα γλνκοχνμένα, 

εγραψεν ό Ξανθουδίδης, άκολουθήσας την γραφήν τής εκδόσεως Γραδενί- 

γου, ενώ τό χειρόγραφον του Μονάχου και τό του Ι#6£ταηά έχουν στεναγμοί, 

αντί δέ του μεσοβγαλμένοι τό χειρόγραφον του Μονάχου έχει μεσοβγαμένοι. 
Καί ώς προς τό πρώτον μέν ταύτην την γραφήν απαιτεί καί ό στίχος διά νά 
είναι δεκαπεντασύλλαβος, άλλ’ ίσως καί τό μεσοβγαμένοι του χειρογράφου 
τού Μονάχου πρέπει νά προτιμήσωμεν του μεσοβγαλμένοι, διότι εκείνο, ως 
ίδιωματικώτερον, πιθανόν είναι δτι εγραψεν ό ποιητής1. Τον ίδιωματικώτε- 

ρον τύπον, εφ3 οσον διττή είναι ή παράδοσις του κειμένου, πρέπει νά προτι¬ 

μήσωμεν τοϋ κοινοτέρου, διότι διά τούτου είναι πιθανόν δτι ό άντιγραφεύς 
αντικαθιστά τον ίδιωματικώτερον, ώς δλιγώτερον γνωστόν. Τό χωρίον τούτο 
είναι εν εκ των ολίγων, εις τά όποια τό χειρόγραφον τοΰ Μονάχου έσωσε 
την ορθήν γραφήν. 

β') Ερμηνευτικά, 

"Αλλά καί ερμηνευτικών τινων διασαφηνίσεων εϊπομεν δτι εχει ανάγκην 
εις χωρία τινά τό κείμενον τής Έρωφίλης. 

Άφιέρ. 70. 

3ς όρος νά μ3 άνεδάσονσι ψηλό ’τιον τ ΐ Ελικώνα, 

(τό δρος, εννοείται). Ή σημασία: εις δ'ρος νά μέ αναβιβάσουν ΰψηλότερον από 
τον Έλικώνα. Ενταύθα παρατηροΰμεν δτι θετικός βαθμός επιθέτου, συν- 

οδευόμενος υπό εμπρόθετου προσδιορισμού διά τής προθέσεως από συν 
αιτιατική εκφερομένου καί τον δεύτερον δρον τής συγκρίσεως άποτελοΰντος, 

ίσοδυναμεΐ προς συγκριτικόν βαθμόν. Πβ. τον δημοτικόν στίχον τοϋ ποιή¬ 

ματος τής κακής πεθεράς: 

1 Την μετοχήν βγαμένος καί έβγαμενος άπαντώμεν καί εις τον Φορτουνάτον 

(Πρόλογ. 124 καί Α 14) καί είς τόν Κατζοΰρμπον (κωμφδίαν κρητικήν ανέκδοτον, 

την έκδοσιν τής όποιας παρασκευάζω έν συνεργασία μετά τοΰ φίλου μου κ. Νικολάου 

Άνδριώτη). 
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Πέρα σ' εκείνο τό βουνό, πού 3ναι ψηλό πό3 τ άλλα 1 

καί εν Διηγήσει Διγενή 2 τούς στίχους 2333-2334: 

και εφυγεν κ' έπόμεινα τώρι ήμποδισμένη, 

άπό γυναίκ' άλλη καμιά 3ς τόν κόσμ' ώνειδισμένη 

Ανάλογος εκφορά τής συγκρίσεως εν τή νέα ελληνική, δι’ επιθέτου 
δηλ. θετικού βαθμού, είναι εκείνη, καθ’ ήν τόν θετικόν τούτον βαθμόν ακο¬ 

λουθεί προσδιορισμός διά τής προθέσεως παρά συν αιτιατική ή επιρρήματι, 

άποτελών τόν δεύτερον δρον τής συγκρίσεως. 

Α 217-18. 

καλά κι ακόμη 3νους τ’ άλλον δεν είχε φανερώσει 

των πληγώ μένω μας καρδιώ την παιδτομη την τόση, 

Ύπόκειται ελξις- 3νους τ3 άλλου —ένας τ’ αλλού. Πβ.* Ερωφιλη Α 220 

κ έκείν άπον 3χε πεθυμιά έκρυβε 'νονς τ3 άλλον μας. 

Α 301-302. 

πόσα περίσσια γάρηκα νά γνώσον δέ μπορονσι, ^ 

μόν3 όσοι μέσα στην καρδιά πόθου φωτιά γροικονσι. 

Τό μόν (ο) έτέθη αντί τού συνηθεστέρου είς τοιαύτας εκφράσεις παρά = 

είμή μόνον. 
Νομίζω δ’οτι ή τοιαΰτη χρήσις τού μόνο εκ τίνος συμφυρμού προήλθεν. 

Έλέγετο δηλ. <5« μαθαίνουν γράμματα παρά δσοι πάνε στο σκολειο' ωσαύτως 
μαθαίνουν γράμματα μόνο δσοι.... Έκ συμφυρμού δε τών δυο τούτων εκφρά¬ 

σεων προήλθε τό δέ μαθαίνουν γράμματα, μονο όσοι πάνε σκολείο, ητις 
φράσις είναι ισοδύναμος προς την πρώτην καί είς την οποίαν τό μόνον = 

παρά μόνον. 

Α 312. 

Ούδένα πράμα έκαμα δίχως τόν ορισμό σου, 3 

Άς σημειωθή ή παράλειψις τού αρνητικού δεν. 

Α 333-336. 

..Δέν τυχαίνει 

τη χάριν, οπού μιά φορά, σά ξενρεις, χαρισμένη 

σδχω άποστά σέ γνώρισα, νά σου ξαναχαρίσω, 

γιατί ηθ&λ' ηστον άπρεπο κάμωμα καί περίσσιο- 

' Ά. Τατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων παλαιών Ικαί νέων, Έν Άΰήναις 

1889, σελ. 79 καί Ο. Α ί> 1>ο 11, δοη^ε οί Μοάετη Οτεεςε, 03πΛπ<ΐ£ε 1900, σελ. 80. 

1 δ. Ι^οοιΟγοβ, Οοΐίθοίΐοη άε τοηιβιιε £Γεοε εη Ι&η^ηε νυ1§;2ΪΓε εί εη νετε, 

Ραπε 1880. 

3 Όρδότερον: ονδ’ ένα. 
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Ύπόκειται ενταύθα σχήμα εν διά δυοΐν άπρεπο - περίσσιο αντί περίσσια 

άπρεπο. Κάμωμα περίσσιο δεν δίδει ούδέν λογικόν νόημα. 

Α 467. 

Μια καρδιά τον πόθον πληγωμένη* ή γενική του πόθον έπέχει θέσιν 

ποιητικού αιτίου σημαίνουσα από τον πόθο. Πβ. Έρωφίλη Α 323-4. 

.. .το στήθος τσι τό μοσκομυρωμένο ** 

όυό τρεις φορές έκτύπησε τον πό&ον πληγωμένο. 

Και εις τά δυο ταυτα χωρία ή μετοχή πληγωμένος, ΐσοδυναμοΰσα προς 
τό ουσιαστικόν τραυματίας, ήδΰνατο νά δεχθή γενικήν υποκειμενικήν. 

Α 492. 

κ εμέ πώς μου 5ναι μπορετό μέ δίχως την κερά μου 

γά ζιώ στον κόσμο γη ποτέ νά 'χω τη λευτεριά μου; 

Τό ποτέ = τέλος πάντων. 

Α 505 - 8. 

Τό νον μου και τη γλωσσά μου, τά χέρια, την ψυχή μου 

κι ο,τι άλλο πράμα βρίσκεται νά ’χω στη μπόρεσί μου, 

σου τάσσω ’ς τούτη τη δουλειά, μά λόγια δεν τνχαίνον, 

φίλοι σάν εΐμεσταν εμείς, μέσο, μας νά πληθαίνον. 

Ή σειρά των λέξεων από του μέσου του στίχ. 507: μά λόγια δεν τνχαί¬ 

νον νά πληθαίνον μέσα μας, σάν εΐμεσταν εμείς φίλοι. Τό νόημα: Όταν ειμεθα 
ημείς φίλοι, δεν ταιριάζει νά αυξάνωνται, νά είναι πολλοί οΐ μεταξύ μας 
λόγοι· περιττεύουν δηλ. οί λόγοι, οί απευθυνόμενοι υπό φίλου προς φίλον, όταν 
υπάρχουν τά αμοιβαία φιλικά αισθήματα. Του δίστιχου τό νόημα δεν ήτο 
αντιληπτόν εις τους αντιγράφεις του χειρογράφου, δι’ δ και διεστράφησαν 
ΰπ’ αυτών οί στίχοι. Καί αυτός ό ΓραδενΧγος (καί κατ’ αυτόν και ό Σάθας) 

έτυπωσεν εν τελεί μέν του στίχ. 507 τνχένει, έν τέλει δέ του 508 μέσα τως 

νά πληθαίνη. 

Α 627. 

κ’ εκείνη τη χαρά, που δοκιμάζον 

τον πόθου πλιά γλυκ,ειά καί πλιά δροσάτη 

καί πλιά χαριτωμένη νά λογιάζον. 

Ή σημασία: καί νά φαντάζονται τή χαρά του πραγματοποιημένου 
πόθου ακόμη πιο γλυκειά, πιο δροσάτη καί πιο χαριτωμένη απ’ δ,τι είναι 

στήν πραγματικότητα. 
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Β 55. 

ποιάν από τούτη δννεται χαρά νά δη ή καρδιά μου; 

Ή σημασία: ποίαν άλλην εκτός αότής; Ή χαρά αυτή είναι ή έν στίχφ 

56 μετά μέ νά ,χω τη λευτεριά μου. 

Β 231-2. 

ιέ πράμαν, άπου μιά φορά τον Ίιοϋ οί άκτΐνες δόνα,, 

κουρφό άνημπόρετο ποτέ δεν εϊν' νά τό κρατοΰσι' 

Έν τφ στίχω 232 ύπόκειται συμφυρμός των εξής δυο εκφράσεων: α 

άνημπόρετο είναι'νά μείνη κουρφό = είναι άδόνατον νά μείνη κρυφόν καιβ 
κουρφό δεν εϊν νά τό κρατονσι =δέν πρέπει νά το θεωρούν κρυφόν ματαιως 
δηλ τό θεωρούν μυστικόν, διότι αυτό μόνον του φανερώνεται. Δεν απο¬ 

κλείεται δμως τό άνημπόρετο νά έτέθη προεξαγγελτικών οποτε θα σημαινη: 

κρυφό—αδύνατον! —δεν πρέπει νά τό θεωρουν. 

Β 521-3. 
Ρ 

κι άν Ουρανός τη σήμερο βονηθός τσι 

για χάριν τον δέ θέλει τς απομείνει, 

τυφλό καί σκοτεινό θωρώ τό φως τσι. 

Γτά χάοιν τον προς χάριν τον βασιλέως, τού πατρός τής Έρωφίλης, 

ό όποιος παρά τού Οί,ρανοϋ ζητεί τόν όλεθρον τής θυΥατρος του. 

Γ 262-4. 

. .’ς τούτο 2 'μαι άναθρεμμένο 

μικρό παιδί ’ςάνάπαψες κ’ είσέ τιμές μεγάλες, 

κ· είς πΐήσιες καλορριζικιΐς πάντα περίσσιες &1λες. 

Τό νόημα: είμαι άναθρεμμένο... μέ μεγάλες τιμές καί μέ πολλές άλλες 

εξαιρετικές καλορριζικιές. Έκ των επιθέτων πλήο,ος και περίσσιος το μεν 
πρώτον άναφέρεται εις τό ποσόν, τόν αριθμόν, τό δε δεύτερον εις το πο.ον 

περίσσια καλορρ'ζικιά ^ μεγάλη ευτυχία. 

Γ 281. 

Πρώτος άπ αΰτόνο' = προηγούμενος, πρεσβιίτερος άπ’ αυτόν. Τό πρώ¬ 

τος έδέχθη δεότερον όρον ουγκρίοεως, &ε έχον έν έαυτφ συγκριτικήν έννοιαν. 

'Πβ.«ήν !*?<!<«.« :*» «δ» « τον μ,Ιίί *ανΑ = δέν άζίζει, δέν πρέπει νά τού 

όμιλή κανείς. 

2 ενν· τό παλάτι. 
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Δ 643 - 4. 

γιατί εν αν, άπον βλάψαοι κ εκείνος τ απομένει, 
νά τόνε ξαναδλάψονσι χειρότερα άνιμένει. 

11Έναν, άπον βλάψαοι αντί ένας, άπον τον βλάψαοι. Προφανής ενταύθα 
ή έλξις. 

Δ 705-6. 

Κρατείτε τόνε, στρατηγοί, κ3 ελάτε μετά μένα, 

διπλοϋ νά τον άντιμέψωμε τά μδχει καμωμένα. 

Τό διπλόν επίρρημα γενικοφανές. Πβ. Έρωφίλη Β 140: 

γιατί όνειρά ’ναι τά ονείρα κ3 οϊ-έγνοιες τά γεννονοι 
σνχνιά στον κονραομένο νον, πον ξύπνον τυραννονοι, 

Δ 726-8. 

Διαμάντε καί ρονμπιά, μαργαριτάρια, 

κι όλες τ οι πέτρες τς άλλες μοναχός σον 
πώς κάνεις, όλοι βλέπομε καθάρια. 

Αποτείνεται ο χορός προς την ηλιακήν ακτίνα, άλλα μεταχειρίζεται 
αρσενικόν γένος (μοναχός σον), διότι λέγων ακτίνα εννοεί τον ήλιον. 

Ε 129. 

Ούδένα μέλη έσάλενγε. Τό μέλη ενταύθα ενικού αριθμού, πιθανώς εκ 
πληθυντικού μέληα. Πβ. τά χείλη-τά χείληα - τό αχείλι, τα στήθη-τά στήθηα 
- τό στήθι κλπ. 

Ε 183-4. 

... ένονς κορμιού τά πάθη άπ άκονση 
θλίδοννται καί πρικαίνονται την ώρ’ άπον θωρονσι, 

Σχήμα κατά σΰνεσιν άπ3 άκονση= οσοι άκοΰσουν. Διά τοϋτο ακολουθεί 
πληθυντικός, 

Ε 265-6. 

Μά 'δώ την ντροπιασμένη μον κι άπονη θυγατέρα 
τί ξίζω θέλ3 ίδεϊ κι αυτή τή σήμερον ημέρα. 

"Οπως εγραψεν ό εκδότης, έχομεν άνακόλουθον σχήμα. Όρθότερον θά 
ήτο άν έλεγε: Μά 3δώ ή ντροπιασμένη μον κι άπονη θυγατέρα.., άλλ9 έχρη- 
σιμοποίησε τήν αιτιατικήν άντ3 ονομαστικής ως άντικείμενον ρήματος, τό 
όποιον έσκόπει νά μεταχειρισθή, αλλά δεν μετεχειρίσθη. Δεν αποκλείεται όμως 
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τό χωρίον νά εχη ανάγκην διορθώσεως, οπότε θά γράψωμεν: ΛΤά ’δώ τήν 
ντροπιασμένη μον κι άπονη θυγατέρα. (=Κοίτα εδώ...), θετοντες έν τελεί του 
στίχου τελείαν στιγμήν. Ή μετά τήν διόρθωσιν γραφή δικαιολογείται έκ^τοΰ 
δτι αμέσως από του μεθεπομένου στίχου 266, αρχίζει νέα σκηνή, καθ ήν, 
όμιλεΐ ή ερχόμενη Έρωφίλη παρόντος και του βασώέως, ό όποιος εμονο- 

λόγει είς τήν προηγουμένην σκηνήν. 

Ε 509 - 10. 

καί πλειότερη τήν παιδωμή γιά νά ’χω καί τά βάρη, 

τά πάθη μον δεν εχονσι νά μέ σκοτώσου χαρι. 

Ή σημασία του στίχου 510 : τά πάθη μου δεν μου κάνουν τήν χαριν 

νά μέ σκοτώσουν. 
Ε 601. 

Νά ζή ’ναι κρίμα αλύπητος στον κόσμο πλιο μιαν ώρα, 

Ό στίχος σημαίνει: Είναι κρίμα νά ζή του λοιπού τις αλύπητος, έστω 

καί μίαν ώραν. Ρ 
Τντερμ. Α 7 - 8. 

τόσα 3 γαμεν άντίδικη τήν Τύχη, άπ3 ολοι ομάδι 
κάτω μέ τόση μας ντροπή μάς έρριξε στον 'Άδη, 

Άνακόλουθον σχήμα. Θά άνέμενέ τις εις τον στίχον 8 παθητικήν σύνταξιν. 

Τντερμ. Α 86. 

καί τούτος όλος όμορφος ό τόπος ό δικός μον 

όμορφος = ό όμορφος. Ύπόκειται άπλοποίησις του διπλού ο. 

Τντερμ. Α 91-2. 

... δεν είχα πεθυμήσει 

κορώνα στο κεφάλι μον ποτέ νά τό στολίση· 

Ή διατΰπωσις έκ πρώτης οψεως φαίνεται ιδιόρρυθμος. Άνέμενέ τις: 
κορώνα τό κεφάλι μον ποτέ νά μον στολίση, οΰτω δ’ έχουν καί τό χειρόγρα¬ 
φον Εο^ταπά καί ό κώδιξ του Μονάχου. Αλλά τό νόημα του δίστιχου, κ^ατά 
τήν γραφήν τής έκδόσεως Γραδενίγου, ήν ακολουθεί ό Ξανθουδίδης, είναι 
τούτο: δεν θά πεθυμούσα κορώνα στο κεφάλι μου, γιά νά το στολίση. Τό 
νά τό στολίση δηλ. δεν εξαρτάται εκ του είχα πεθυμήσει, άλλ9 αποτελεί τελι¬ 
κήν πρότασιν. Προτιμότερον θά ήτο, αν ο έκδοτης έγραφεν άκολουθών τά 
χειρόγραφα Εοξταηά καί Μονάχου. 



252 
Μ. Κριαρα 

Β'. 

ΤΛ ΧΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΩΦΙΛΗΣ 

Εις ,6 τμήμα τούτο των εις τήν Έρωφίλην τού Χορτάτζη μελετημάτων 

μου προτίθεμαι νά αναλύσω τά τέσσαρα τής τραγωδός ταυτης 

δ το ίων έκαστον εΰρηται εις τύ τέλος κάθε μιας έκ των τεσσάρων πρωτων 
πράξεων αυτής· έπειτα να καταχωρίσω τάς επί των χορικών τούτων καλολο- 

;ΐ παρατηρήσεις μου έν τέλετ δέ να Ιξετάσω τα χορικά ταυτα απο απο- 

-ψεως μετρικής. 

Πρώτον χορικόν. 

Ίο έξης είναι έν γενικοί; γραμμαι; τό περιεχόμενον τού πρώτου χορι¬ 

κού Αποτελεί τούτο προσλαλιάν πρός τόν “Έρωτα. Διατυπώνει Ιν άρχητη 

τίστιν του ό χορό; «τι ό Έρως κατοικεί =στού; πλια μεγάλου; κι όμορφου; 

λογισμούς», Ά μισεί τού; ταπεινούς. ’Εξύψωσ,ς «Μ του ερωτικού συν 

αισθήαατοτ Αλλά δέν είναι μόνον «ψηλόν συναίσθημα ο ερω;· εχει και 

Γί σ ;, συνδυασμόν πάντοτε μέ χάριν, ώστε άείποτε νά έ ερχε„ 

τή νατά τούτ αγώνα; του. Τα . βρόχια, τού έρωτο; είναι τοσον «γλυκά, 

ώστε πάντοτε είναι ευχαριστημένος εκείνος, ό οποίος ^"^ε«ι εις 

ό περισσότεοον άγριος υποτάσσεται εις αυτόν και «πεθυμά π/.ηγη απ αυτο^ 

νά πάρη» Δέν έχει δέ. μόνον “ιδιαιτέραν προτίμησιν προς του; ανθρώπου, 

Γέρως Τά βέλη του, δταν θελήοη, θαρραλέα άναβαίνουν ε^ τον ουρανόν 

καί πληγώνουν καί αύτήν τήν καρδίαν τού μεγάλου Διος. Και τοσος εινα 

6 πόνο; τόν όποιον αισθάνεται ό πατήρ των άνδρων και των θεών, ώστε 

νωρίς νά καθυστερήστ, «άφήνει τό θρονί του» καί μέ άλλαγμενην^προσοή , 

καταβαίνει κάτω εί; τήν γην. "Ωστε ό “Έρως είναι εκείνος εις τον οποίον ουδ 

αύτό ό Ζεύ; έχει τήν δυναμιν νά «ντιοταθή.Ό “Έρως άκομη είναι εκείνο 

πρός χάριν τού όποιου «ό γιαλός μέ; στό καυκί του στεκει, η γη δεν γυρίζει 

καί 0 Ούρανός ακολουθεί τήν καθωρισμένην τροχιάν του. Κάθε «φύτρο, 

πρασιν ζε έξ αιτία; τού υιού τή; “Αφροδίτης, κάθε δένδρον «πληθαίνει και 

ξαπλών ι κι άθούς καί πωρικά μδσε χαρίζει,. ΕΊ; όλόκληρον την φυσιν δεσπο 

ει τού “Έρωτος ή δύναμις. Καί τά δγριώτερα ζώα πού ζουν εις τα δάση 

καί τά ψάρ!« «κόμη έχουν δοκιμάσει τήν δύναμίν του. Τοποθετεί κατόπιν 

“ ποιητή; τήν κατοικίαν τού έρωτος, πού άλλου; εί; τά μάτια των γυναικών 

λαμβάνει δ’ ό τελευταίος ούτος τήν δύναμίν του άπο τα «χιονατα και ομορφα 

πρόσωπά των. Δέν μένει 6μω; μονίμω; έκεί. Πότε τόν ευρίσκεις^ ™ 

σωιιένα, μαλλιά των, πότε εί; τ’ «ασημένια και δροσερά, ™ν στήθη και 

πότε πάλιν εί; τά «κοραλλένια καί γλυκά, των χείλη. Είναι χα,ρεκακος 

ο “Έρως Του άρέσει νά βλέπη τά ανθρώπινα μέλη μαραμμενα και ταπεινά 

Μελεχήμαια εις τήν «Έρωφίλην. τού Χορτάχζη. 
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καί «άνακλαημένα» τά μάτια ™ 

δικαίωμα «σοι ^ν ^ 

«περίσσια αδικοκριτη - , λύκειά δροσάτη και χαριτωμένη» ,Λ 
άπ’ «,τιείς την πραγματικότητα ε Ψ Παναρέτου με καημού; 

ήιο, λέγει δ χορος, να γέμιση τη <?» ^ ^οέτησε χον 

τόσους, ώστε με ταπεινότητα 9 λι1οωμ.ήν Καί ή πληρωμή αϋτη είναι 
Έρωτα καί διά τούτο ελαβεν αξαχ 18 ^ Έρωτα νά Ικδιώξη 

ή αγάπη τής Έρωφίλης. 1° ““ φίλιίν κάθε κίνδυνον. Καί Ικεΐνο, 
μακράν άπό τόν Πανάρετον και η 8 ^ είνοι τίι δτι τρομάζει 

™ όποιον παρακινεί τον χορον ^ ^ ^ Έρωφίλην, μήπως αΰτη 

διά κάποιαν «προξενεία», π , ποΛκειται νά συμβουν. Δώσε 

άποδεχθή τόν γάμον, οπότε μεγα ^ αύτήν τήν κακήν 

εις αύτόν δυναμιν, παρακαλει οχ 6- ^ , πΗον δυσκο λία. 

σύμπτωσιν καί νά μη παρουσιασ ΐI ^,ράν χών πέψεων του 

-Ας άνακεφαλαιωσωμεν με σ μ· ή δύναμις τού Έρω- 

ποιητοϋ εις τό πρώτον χορικόν. ι™ αίιΓός ό Ζεύ; δέν είναι αμέτο¬ 

χος (στ. 585-596) και Τ°Χ)Υ<Είναι ό έρως ή πηγή τής αρμονίας καί τής 
χος των συνεπειών της ( ) ^ τά ψάρια αισθάνονται 

τάξεως Ιν τή φύσει (- ^ είναι εί; τά μάτια τών γυναικών, 

την δόναμίντου (-614). Η εδρ των. -Αλλά χά9ε τόσον 

αντλεί δέ τήν_ δυναμιν του απο τη 6, σώματός ιων, τά όποια 

μεταλλάσσει θέσιν, πέτων εις τ δικαιούνται οί άνθρωποι να 
τού αρέσουν νά τά βλ πη ^9^-0, ώστε-δι^ ^ ,,γει 

τόν χαρακτηρίζουν άδικον ( . ( > άγάπην τής Έρωφίλης), 

ό χορός, νά εύρη τόσον τ φοβούμαι μήπως ή “Ερωφίλη 
άπομάκρυνε κάθε κίνδυνον απο κοντά των, δ ο , ποχ,ρ χης ( . 651). 

Γ,:^ 
Δεύτερον χορικόν. 

Καίτό μέν πρώτον χορικόν ^“ΐ^Ι ^'Τ'Χτοία'χορικού διατυ- 

ύπό τού χορού, Λ “χορού νά προστατεύση τό Ιρωτευμένον 
πώνεταιη προς τον Δια επικλησις X ® χ ή Έρωφίλη, επειδή 

ζεύγος. Καί έχει άνάγκην π8°οιασ1“ς ° οκοπεήε, κατ’άπάνθρωπον 

6 βασιλεύς, σκληρός και , των περιστατικών τού δράματος 
τρόπον νά τούς τιμωρηση. Εν μεσφ τουτ 
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αρχίζει τό δεύτερον χορικόν. Πόσον «καλορρίζικη καί χαριτωμένη» ήτον άλλοτε 
των ανθρώπων ή τύχη! Τότε άφθόνως παρήγεν ή γη. Οΐ άνθρωποι δεν είχον 
ανάγκην εξουσιών, εξοπλισμών καί πολέμων. ΤΙ γη εϊς όλους άνήκε καί ο αιών 
«χρουσός» ώνομάζετο. Την υπερηφάνειαν δεν άπήντα τις τότε επί της γης· 

ευρισκετο κάτω^ εις τον "^,δην. Μόνον την ευτυχίαν καί την ευφροσύνην 
είχαν γνωρίσει οι άνθρωποι. Καί δεν έχαιρε μόνον ή νεότης, άλλα καί οί γέρον¬ 

τες ακόμη. Ευτυχισμένη ήτον ή χ6ρη, ή οποία είχε χαρίσει τον λογισμόν της 
εις ένα νέον «λεύτερη καί λυτή από πάσα δέσι | ταίρι έμενε ζιμιό τ’ άγα- 

Φτικου τση». | "Ο,τι έπεθύμει τις τό έζήτει καί τό ελάμβανε. Τό «δοξάρι του 
Πόθου »^ή το «από δροσιές κι άνάπαψες γεμάτο». Άφ’ δτου όμως —κατη- 

ραμενη ωρα!--έφάνη εις τον κόσμον ή Υπερηφάνεια, τά μάτια «βρύσες των 
κλαημάτω» γίνονται. Αυτή προκαλεΐ τήν δυστυχίαν των ανθρώπων. Χωρίζει 
τήν γην, δημιουργεί διαφοράς καί αγώνας μεταξύ των. Υποδουλώνει τήν 
Ιλευθερίαν, ματαιώνει πάσαν ευτυχίαν, ή όποια έχει ώς πηγήν της τον 
έρωτα. «Ζήλειες καί πάθη σπέρνει». 

Καί εις ^τό χορικόν τούτο, άφοΰ ο χορός αρκετά ήσχολήθη μέ γενικωτέ- 

ρας σκέψεις άφορώσας εις τήν ευτυχίαν, ή οποία έβασίλευε κατά τήν εποχήν 
του χρυσού αϊώνος, έρχεται εις τήν περίπτωσιν του βασιλέως καί του ερωτευ¬ 

μένου ζευγους. Ή υπερηφάνεια είναι κυρία του λογισμού τού βασιλέως, θά 
σκορπίση «σύγχυσι, άναμιγή καί πρίκα», διότι ό βασιλεύς θά θέληση νά 
ύπανδρεύση ^τήν κόρην του μέ πρόσωπον ούδόλως εις αυτήν συμπαθές· 

προφητεύει ακόμη ό χορός, ότι άν ό Θεός δεν τήν βοηθήση, «τυφλό καί σκο¬ 

τεινό» βλεπει «το φώς τση». Παρακαλεΐ ώς έκ τούτου τον Δία νά στρέψη 
τό βλέμμα του προς τούς έρωτευμένους καί νά φροντίση ν’ άποτρέψη 
απ’ αυτών πάντα κίνδυνον. " ' ' 

’Ας άνακεφαλαιώσωμεν τήν πορείαν τών σκέψεων τού ποιητοΰ εις 
τό δεύτερον τούτο χορικόν. Αρχίζει διά χαρακτηρισμού τού «χρυσού καιρού». 

Αφθονία υπήρχε τών καρπών τής γής (467 - 472). Έλλειψις εξουσίας καί 
πολέμων (-475). Κοινοκτημοσύνη καί απουσία τής υπερηφάνειας (-484) 

Γενική ή εύτυχία τών άνθρώπων (-490). Ελευθερία εβασίλευεν εις τά ζητή¬ 

ματα τού έρωτος. Ό έρως μόνος έφερε τήν ευτυχίαν εις τούς θνητούς (- 502). 

Η δυστυχία παρουσιάζεται μέ τήν έλευσιν τής υπερηφάνειας από τον "^θην 
(-508). Καταλέγει τά δεινά τά προερχόμενα από τήν υπερηφάνειαν (- 514) 

Αύτή καί τώρα κυβερνά τον βασιλέα καί οδηγεί αύτόν εϊς τάς πράξής του. 

Καί άν 0 Ουρανός καί ό Ζεύς δεν βοηθήσουν τήν Έρωφίλην, είναι 
κατεστραμμένη (- 525). 

„ 9π?ς *αΐ_ ε9 τ9 πρώτ£0ν Χορικ°ν> μέ γενικάς σκέψεις απασχολείται ό 
χορος εν αρχή τής ωδής του* όμιλε! περί τού παλαιού καλού καιρού καί μόνον 
εν τελεί (στίχ. 515) έρχεται εις τήν περίπτωσιν τής Έρωφίλης καί τού βασι- 
λέως πατρός της. 
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Τρίτον χορικόν. 

Εις τό χορικόν τούτο, λαμβάνων αφορμήν ό χορός άπό τούς ύπερηφά- 

νους λόγους τού βασιλέως Φιλογόνου, τούς έν στίχ. 347 κέ. τής τρίτης πρά- 

ξεως1, θίγει τό ζήτημα τής πλεονεξίας καί τής φιλοδοξίας, αι όποιαι τόσων 
κακών είναι πρόξενοι. Καί διά τάς δύο πολλά «κορμιά νεκρά ’πομείνα» εις 
πολέμους καί φιλονεικίας, αί όποιαι έξ αιτίας των προεκλήθησαν. Άψού 
τοιαύτα κακά φέρουν εις τούς άνθροοπους, δικαιολογημένη είναι ή ευχή, τήν 
οποίαν διατυπώνει ό χορός: «Στον "^.δη νά βουλήση» τό όνομά των καί άπό 
εκεί νά μή παρουσιασθούν πλέον επάνω εις τήν γην διά νά βασανίσουν τό 
ανθρώπινον γένος. Καί τούς στέλλει ό χορός εις τον Άδην, διότι — δεν έχει 
καμμίαν αμφιβολίαν — απ’ εκεί έ'λκουν τήν καταγωγήν* κανείς δαίμων θά 
τούς έστεώεν εις τήν γην. Ού'τε τήν δικαιοσύνην γνωρίζουν, ούτε τήν συμ¬ 

πάθειαν, ούτε τό ώραΐον, ούτε τό ορθόν. Οί άνθρωποι έξ αιτίας των κάθε 
άνάπαυσιν άπώλεσαν. Μόνη των φροντίς είναι πώς ό αδελφός θά έξολο- 

θρεύση τον αδελφόν, πώς ό φίλος τον φίλον. Έξ αιτίας τής πλεονεξίας καί 
φιλοχρηματίας καί αυτά «τού πόθου τά χαρίσματα χαλούνται» καί δυστυχία 
μαστίζει τούς έρωτευμένους. Αφού αρκετά είπεν ό χορός διά τήν «άχορταγιά 
τού πλούτου», έρχεται καί εις τήν «φτώχειά». Χαριτοομένην τήν ονομάζει. 
Αύτή γεμάτη καλωσύνην προσκαλεΐ εις τήν κλίνην της «τον ύπνο νά σιμώση», 

πού είναι ή εύτυχία τών ερωτευμένων. Δεν είναι άλλαζονικοί οί πτωχοί* 

προσπαθούν νά αποκτήσουν καί αποκτούν ευκόλως εκείνο μόνον, τό όποιον 
έχει σχέσιν μέ τήν άρετήν. Δέν είναι τόσον υπερήφανοι, ώστε νά επιθυμούν 
πολέμους μεταξύ τοον. Επειδή είναι ταπεινόφρονες, ούδεμία ανάγκη νά. 

δεσμεύεται ή γλώσσά των, άλλ’ εκείνο, τό όποιον θέλουν, ελευθέριος τό 
ζητούν. Καί μέ τάς σκέψεις αύτάς πάλιν Ινθυμειται τον πλούτον ό χορός. 

Ποιος έξ εκείνων, οί όποιοι λατρεύουν τον πλούτον, δέν γίνεται καί τών ΐδι- 

κών του καί τών ξένων εχθρός «λυσσιασμένος»; Είναι δυνατόν εις φιλάρ¬ 

γυρος νά μείνη ποτέ ικανοποιημένος; Καί ό «Ούρανός» ακόμη θυμώνει 
εναντίον του καί συχνά τον τιμωρεί. Καί ό μεγαλύτερος πλούτος χάνεται μέ 
τον θάνατον. Άλλα καί ζών ό πλούσιος υποφέρει* τά μάτια του γίνονται 
«κλαημάτω βρύσες». 

Καί τώρα, αφού αρκετά μάς είπεν διά τήν πτωχείαν καί τήν πλεο¬ 

νεξίαν, ενθυμείται καί τον Φιλόγονον. Καί τούτου τά αμαρτήματα θά τού 
τά πληρώσουν «οΐ ούρανοί». «Γλήγορα παιδωμή θέ νά τού πέψου».Ό πλού¬ 

τος εις τίποτε δέν θά τον ώφελήση. Άλλα τρομάζει τον χορόν ό κίνδυνος 
τής Έρωφίλης* καί δι’ αυτό «κλάηματα περίσσια κυματούσι». Εύχεται δ’ έν 

1 Τούτη [ = ή άποκοτιά] κ’ έμενα βασιλιό μ’ έκαμε, τούτη μόνο ] μ’ αξίωσε κ’ εις 

τήν κεφαλή στέμμα χρουσό σηκώνω, | 
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τελεί νά στρέψη ό Ζευς «λυπητερά τά μάτια του» εις τάς παρακλήσεις του 
καί νά άποτρέψη από τον οίκον του βασιλέως, όσα φοβείται ή "ψυχή του. 

Άς άνακέφαλαιώσωμεν συντόμως καί την εν τώ χορικφ τουτφ πορείαν 

τής σκέψεως του ποιητού. 

Ή πλεονεξία καί ή φιλοδοξία είναι αΐτίαι πολλών πολέμων (373 -878). 

Εύχεται 6 χορός νά καταβαραθρωθούν εις τον ΊΔ,δην, όπόθεν ασφαλώς ήλθον, 

διότι είναι εχθροί τής οικογενειακής γαλήνης, τής φιλίας καί του έρωτος 
(-396). Ή πτωχεία είναι φίλη του εν γαλήνη ύπνου καί του έρωτος, τής 
ταπεινοφροσύνης, τής ολιγάρκειάς. Άπό την πτωχείαν λείπει ό φθόνος· καλω- 

σύνη καί αγάπη βασιλεύουν (-414). Ό πλούτος όλους τους εξαγριώνει, γέννα 
την απληστίαν, άλλ’ όλα διά του θανάτου άποδεικνΰονται μάταια (-426). 

Καί διά τούς ζώντας είναι ό πλούτος αφορμή δυστυχίας (- 429). Προβλέπει 
κατόπιν ό χορός ότι οι θεοί θά τιμωρήσουν τον Φιλόγονον (- 438). Κινδυ¬ 

νεύει καί ή Έρωφίλη καί επικαλείται την βοήθειαν τού Διός. 

“Οπως καί εις τά προηγούμενα χορικά, πρώτον γενικάς σκέψεις εκφράζει 
ό ποιητής καί εν τελεί μόνον ειδικεύει αυτά; έπιστρέφων εις τον βασιλέα 
Φιλόγονον, ό όποιος τού εδωσεν αφορμήν εις τάς άνω γενικάς σκέψεις. 

Τέταρτον χορικόν. 

Καί έρχόμεθα τώρα εις τό τελευταΐον χορικόν, τό όποιον είναι ώραιότατον. 

Ό Πανάρετος κατά την άπόφασιν τού Φιλογόνου πρόκειται νά τιμω- 

ρηθή διά θανάτου. Αυτός είναι όμως εκείνος, ό όποιος Ισωσε τήν χώραν 
από τήν ύποδούλωσιν εις τούς εχθρούς. Καί εις τά κατορθώματα εκείνα τού 
Παναρέτου μάρτυς αψευδής ή τον ό “Ηλιος. Αυτόν ενθυμείται εις τό χορικόν 

του ό χορός. 

Αρχίζει προσφωνών τήν «χαριτωμένη ακτίνα τ5 ουρανού». Ή «πορπα- 

τηξιά» της στολίζει πανταχού τον ουρανόν. Ακόμη καί όταν δεν έχωμεν τήν 
ευτυχίαν νά βλέπωμεν τήν «θωριά» της, αυτή είναι ή ποτίζουσα τήν γήν μέ 
βροχάς καί χιόνας προς τό καλόν τού ανθρωπίνου γένους. Καί όταν πάλιν 
διαλυθούν τά χιόνια, τά άνθη καί οί καρποί αυξάνονται καί ωριμάζουν τά 
όπωρικά. Ό ήλιος είναι καί τών πολυτίμων πετραδιών ό δημιουργός. “Οσα 
επί τής γής εύρίσκονται καί εκείνα ακόμη, τά όποια δεν βλέπει τό φως του, 

όλα τρέφονται απ’ εκείνον. Ενθυμείται ό χορός «τού περασμένου καιρού τά 
πάθη», τούς ποταμούς, οί όποιοι «έκυμάτιζαν αίματα». Οί εχθροί ή σαν πέριξ 
τών τειχών έστρατοπεδευμένοι. Ούδεμία έμενεν ελπίς. Άλλ’ ή χάρι τού 
Θεού έβοήθησε «κ’ ενού μας στρατηγού χέρ’ άντρωμένη»—αποφεύγει νά 
κατονομάση τον βοηθήσαντα, τον Πανάρετον—προεφύλαξε τήν χώραν από 
τήν ύποδούλωσιν. Άλλ’ ένφ ημάς ήλευθέρωσεν, εκείνος «τς ερωτιάς σκλάβος» 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΟΥ 
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έγινε καί ήγάπησε τήν Έρωφίλην. “Ολ’ αυτά δεν τά αγνοεί ό “Ηλιος. Καί 
ιδού! αυτός τής χώρας μας ό σωτήρ «καδενωμένος» είναι καί «θάνατο άνι- 

μένει». “Ηλιε, τού λέγει ό χορός, άς σκοτεινιάση τό φώς σου ή στείλε το εις 
άλλα μέρη. 5Ας σέ κάλυψη «νέφος σκοτεινιασμένο»- «αστροπελέκι άς πέση 
θυμωμένο», τό οποίον νά καταστρέψη τό παλάτι. Ίσως τότε τρομάξη ό βασι¬ 

λεύς καί μεταβάλη γνώμην. Δεν είναι σπαν ία ή συνήθεια τών δυστυχισμένοι 
ηρώων τών θεατρικών έργων, παλαιών καί νέων, νά ζητούν καί τά στοιχεία 
τής φύσεως νά συμμερισθούν τά πάθη των. Προχείρους υπενθυμίζω τούς 
λόγους, τούς οποίους άπηλπισμένος πλέον ό Γύπαρις εις τό ομώνυμον ποιμε- 

νικόν είδύλλιον καί έτοιμος νά αύτοκτονήση απευθύνει εις τήν πέριξ εαυτού 
φύσιν καί προ πάντων εις τον “Ηλιον1. 

Άν συντόμως άνακεφαλαιώσωμεν τό περιεχόμενον καί τού τελευταίου 
τούτου χορικού, θά ίδωμεν οτι ό χορός αρχίζει μέ ύμνον τού Ήλιου, 

καταλέγουν τά πολλά προς τούς άνθροοπους εύεργετήματά του (711 - 734). Τον 
αυτόν “Ηλιον έχει μάρτυρα εις τάς δυστυχίας τής χώρας καί τήν σωτηρίαν 
της υπό τού Παναρέτου (- 745). Καί έρχεται κατόπιν έκ τών γενικών εις τό 
κύριόν του θέμα. Αυτός ό λυτρωτής τής χώρας κινδυνεύει διά τότ^ έροοτά του 
από τον βασιλέα, τον όποιον αυτός έσωσεν. Άς βοηθήση ό “Ηλιος- άς βοη¬ 

θήσουν τά στοιχεία, τρομάζοντα τον βασιλέα. Ίσως άλλάξη γνώμην (-768). 

Παρατηρηθείς έπϊ τών τεσσάρων χορικών. 

Έκ τών τεσσάροον χορικών διακρίνονται τό πρώτον καί τό τέταρτον. 

Τά άλλα δύο είναι κατώτερα. Εις τό πρώτον ή ποιητική έξαρσις είναι εξαι¬ 

ρετικούς έντονος. Τό ύφος σοβαρόν καί γαλήνιον. Εύρίσκομεν αίσιόδοξον 
άντιμετώπισιν τής ζωής καί εν γνήσιον ανθρώπινον αίσθημα, Ό “Ερως 
λογίζεται παντοκράτωρ εις τήν ψυχήν τού ποιητού. 

Εις τό δεύτερον δεσπόζει μία όνειροπόλησις καί εις ρομαντισμός, άλλα 
καί εις αυτό δεν λείπει τό γνήσιον ανθρώπινον αίσθημα. Μέ ρομαντικήν 
διάθεσιν αντιμετωπίζει ό ποιητής τήν ζωήν τού παρελθόντος, αφού τήν φαν¬ 

τάζεται άπηλλαγμένην από κάθε έριδα, κάθε πόλεμον καί κάθε ανθρώπινον 
εγωισμόν. Ό ρομαντισμός του όμοος αυτός δεν τον παρασύρει καί δι’ αυτό 
δέν λησμονεί τί τού υπαγορεύει τό ανθρώπινόν του αίσθημα. Τον καιρόν 
εκείνον—ό οποίος ήτο καί εκαλείτο «χρουσός» — ό έρως ήτο ελεύθερος, άνευ 
δεσμών, χαρακτηριστικόν τούτο, κατά τον ποιητήν, τής τότε ευδαιμονίας τών 
ανθρώπων. Τοιούτον θά τον ήθελε τον έρωτα καί εις τήν εποχήν του 
ό ποιητής, εις τήν εποχήν τών ηρώων του. Άλλ’ ιδού! ό Φιλόγονος εξ εγωι¬ 

σμού κινούμενος δέν επιτρέπει εις τήν θυγατέρα του τήν Έρωφίλην νά 

1 Πράξις Β' στίχ. 419 κέ. έν τη έκδόσει τοΰ Κ. Σά·9α, Κρητικόν Θέατρον, Έν Βενε- 

τίρ, 1879. 

Επετηρις: Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΑ', 17 
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νυαφευθη τον Μικτόν τής καρδίας της. Καί δ παστής εΰρίσκει διέξοδον 

είς τούς Φόβους του, τοποθετών τήν πραγματοποίησή των ιδεών του εις 

Λ'?λον χόσαον είς τον κόσμον τοΰ παρελθόντος. , ,. 
Είς τό τρίτον χορικόν δ ποιητής κατέχεται δπό μεγάλης δυσφορακς Απο¬ 

δίδει τήν δυστυχίαν τών άνθρώπων εις την φιλάργυρων και την φιλοδοξίαν, 

ϊόπΖι άκόμί καί τόν .ρωτά ματαιώνουν. Τούτο δυσαρ^τειτον^^ 

Ευρίσκει τήν λΰτρωοίν του, ποθών τήν πτωχείαν, με την οποίαν - ετσι νομί 
£Πλα είδοϋνται. Καί αΰτός άκόμη δ έρως, δ δποΐος παραμένει πάντοτε 

τδ μεγάλον του ζήτημα. Άλλα θά έλθτ, ή χάθαρσις. Ό αδικητής θα τιμωρη ΤΙ 
Ό χορός είς τό τέταρτον χορικόν είνα. καταστενοχωρημένος. Δεν 

άποφύγη τόν Ικ τής δργής τού βασιλέως κίνδυνον Εις ^-™^«δπο ς 
734) είναι φαινομενικώς γαλήνιος- πλέκει το εγκωμιον του Ηλιου ο οποίος 
£αι ή πηγή τής χαράς επάνω είς τήν γήν. Άλλ’ Ας άντίθεσις τροπον τινα 

τήν ευφροσύνην, τήν δποίαν σκορπίζει δ “Ηλιος, έρχοντα, τα πάθη της 

χώρασ, είς τά δποΐα μάρτυς αΰτός δ “Ηλιος πάρεσή Καί αχομη» 
πάθη—τά ερωτικά-του λυτρωτοϋ τής χώρας, του Παναρέτου. Ο χορο, ευρί 

σκεται είς άπόγνωσιν. Άπό ποιον άλλον δύναται να ζητηαη βοήθειαν αν μη 
ΖΓΙ ηΖ, τόν όποιον πρό ολίγου θμνησεν; Άλλ’ δ χορος βεβαίως 

— ΥωοΙζ νά τό λέγη —οΰδ’ απ αύτοΰ τήν βοήθειαν ελπίζει τι. # 

"Αν Ιξετάσωμέν τό περιεχόμενον τών χορικών τής Ερωφίλης εν σ^εσε, 

μέ τήν υπόθεσιν τής τραγωδίας, θά ίδωμεν ότι τα χορικά ταυτα έχουν αμε- 

σον έπαφήν πρός τό θέμα. Μόνον κατά τήν αρχήν έκαστου χορικού παρα- 

τη ΓιΤοξοδ^ησίς τις είς σκέψεις γενικωτέρας, αλλά και αυται ακόμη ι 

σκέυιεις πειθόμεθα προχωροΰντες προς το τέλος οτι είναι απολύτως δεδικαιο 
ίογημέναι δτι υπαγορεύονται άπό τά συναισθήματα, τά οποία φυσικόν είναι 
νΓΙη δ χορός παρακολουθώ τήν εξέλιξιν των έπί τής σκηνης γεγονότων. 

Ακριβώς τήν αυτήν σχέσιν προς τήν υπόθεσιν τοΰ έργου είχον τα χορικά 
τών ιταλικών δραμάτων τοΰ 16- αϊώνος, τών δποίων μητήσε^ οτε μεν ου_ 

λ,καί, δτέ Η δημιουργικαί, όπως είς τήν περιπτωσιν της Ερωφίλης, 

■"“τΐ ιών ο*. - * υκΛ. ».* 
,ώ. £Γ * 4..Λ *. ««<- -Λ-·"-τΓ"έ 
τϋς ΟΛοοεΙιε τοϋ Οίονοοί ΒοΙΙΙεία ΟιταΙΠι, ετονισεν ηδη ο Γερμανός 

ερευνητής Οοτιταθ Β,,τείαιι έν τή περί τής τραγωδίας του Χορτατζη λαμπρ. 

πραγματεία του 1. 

■ 1 · V. 'Γτ-οο-ΛγΙι’ρ νπη ΟβΟΓ£ 01ΐΟΓΐ&ΙΖ68 &115 ΚΓεΐ3, ΙιΘ3ρζΐ§. 

1 Β~Ρω«· νιιΐ8»Γ8Πβ<*«ο^β ΤΓ ?' ά6Γ Κΐ*586 θετ Κ6η»*1. 

βιβλιογραφία. Η 

Μελετήματα είς την «Έρωφίλην» τοΰ Χορτατζη. 
259 

"Οπωτ καί ολόκληρος ή τραγφδία, ούτω καί τά χορικά αυτής, άλλα πρό 
, λΤ ώ τά Ικλεκτότερα μέρη τοϋ δλου έργου, έγράφησαν εις 

γλώΐσαν Τξαιρετικώς ζωντανήν, ομοιόμορφον, μέ πλουσίαν φράσιν, πλού¬ 

σιας καί ωραίας εικόνας, είς τήν 
δποίαν κατά τήν εποχήν τής συγγραφής της περί τό>1600, X 
τό κρητικόν ιδίωμα, άπηλλαγμένον πλέον απο τα πολλά ^ερόχλιτα ™ <* 9 

γενή στοιχεία, άπό τά οποία ήτο κατάφορτος η έκ τής 
γωγή μέχρι τοΰ τέλους περίπου τοΰ 16- αιωνος, καθώς διδασ_κομεθα κ ης 
γλωσσικής μορφής έργων κρητικών τοΰ «Ιώνος τουτου, του Αχέλη, 

* γλώσσης είς τά χορικά προδίδει άλη 

θινόν ποιητήν είς χεΐρας τοΰ οποίου μόνον ητο δυνατόν να γινη ευπλαστον 
“ γανον τό κρητικόν Ιδίωμα. Ιδιαιτέρως μάλιστα πρέπει νά θαυμασωμεν την 

γλωσσικήν δΰναμιν τοΰ Χορτάτζη, δν δεχθώμεν - πραγμα 
ή Έρωφίλη είναι έργον προγενέστερον τοΰ Ερωτοκριτου και οτι εκ_ τούτης 
πολλά άφελήθη καί Ιμιμήθη ίσως δ ποιητής τοΰ κρητικου ζωτικού επο^ 

Κουράζει βεβαίως σήμερον τόν άναγνωστην και τον^ εατην η 1 

τοΰ ποιητοΰ καί είς τά λοιπά μέρη τής τραγφδιας, αλλα καθείς |α χορ 
ακόμη Άλλα δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι ή Έρωφιλη πρεπει να κριθη 
μέΓείς τήν εποχήν της καί ή Ιποχή της δέν εδυσανασχέτει δια την συνηθη 

τότε πολυλογίαν τών λογοτεχνικών έργων. 

Τά χορικά μετρικώς έξεταζόμενα. 

Τά χορικά τής τραγφδιας τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη έγράφησαν είς ιαμ¬ 

βικόν ένδεκασΰλλαβον, στίχον Ικ τής ιταλικής λογοτεχνίας την ε ληνικη 
Ρμεταφυτευθέντ«, χειριστής τοΰ οποίου άπό τους πρώτους υν«μ< δε καω 

τατος είναι δ ποιητής τής Ερωφίλης’. Άνα τρεις των ιαμβικών του ων 
ένδεκασυλλάβων στίχων άποτελοΰσι τρίστιχον στροφήν, ^ ^<>ι«ς ο μ 

ΐ:::: 
νόημα. Παραδείγματα του χαρακτηριστικού τούτου έστωσαν τα επόμενα δυο 

κατά σειράν ληφθέντα τρίστιχα: 

2 2=2 Κ2 
Εγκυκλοπαίδειας- 
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Χαρά στην κόρη κείνη, πού χε σώσει 

χαριτωμένου νιον τό λογισμό τζι 

και τσι καρδιάς τσι τά κλειδιά νά δώση' 

γιατί μέ δίχως φόβο τον κνρον τσι1 

λεύτερη και λυτή από πάσα δέσι 

ταίοι έμενε ζιμιδ τ* άγαφτικοϋ τσι. 
(Πράξ. Β' στίχ. 491-496) 

Πρέπει νά σημειωθή οτι ή τελευταία στροφή έκαστου άσματος εις τοιοΰ- 

τον μέτρον πεποιημενού άποτελεΐται εκ τεσσάρων στίχων και τούτο, ΐνα καί 
ό δεύτερος στίχος της τελευταίας στροφής εύρη στίχον, προς δν νά ομοιοκατά¬ 

ληκτη ση. Παράδειγμα τούτον έστω ή τελευταία στροφή τού τετάρτου χορικού: 

Μέ φοβερές βροντές κάμε ν άλλάξη 

τδ λογισμόν τον τδν κακδ V αγάπη 

κι ώς κνρις άγαθδς τώρα νά πράξη 

V αντήνη κ εις εκείνο τδν άζάπη. 

(Πράξ, Δ' στίχ. 765-768) 

Τά τέσσαρα χορικά τής Έρωφίλης είναι δλα περίπου τής αυτής εκτά- 

σεως- και τό μέν πρώτον άποτελεΐται έξ εξήκοντα επτά στίχων (ήτοι είκοσι 
δύο στροφών), τό δεύτερον έξ εξήκοντα ενός στίχων (ήτοι είκοσι στροφών), τό 
τρίτον έξ εβδομήκοντα τριών στίχων (ήτοι είκοσι τεσσάρων στροφών) καί τό 
τελευταΐον εκ πεντήκοντα οκτώ στίχων (ήτοι δέκα εννέα στροφών). Κατά 
ταύτα επί τριών χιλιάδων εξήκοντα πέντε στίχεον τής δλης τραγφδίας (μή 
συμπεριλαμβανομένων τών πεντακοσίων ένενήκοντα οκτώ στίχων τών ιντερ- 

μεδίων αυτής) απαρτίζουν τά χορικά στίχοι διακόσιοι πεντήκοντα εννέα. 

Τονισμός τής έκτης συλλαβής. Είναι γνωστόν δτι δ ιαμβικός ένδεκα- 

σύλλαβος στίχος θεωρείται απολύτως ορθός, μόνον δταν μεταξύ τών άλλων 
τονίζη καί τήν έ'κτην αυτού συ?ιλαβήν2. Ό μετρικός ούτος κανών τηρείται 
εις πάντα σχεδόν στίχον. Παραβάσεις παρετήρησα εις τούς ακολούθους μόνον 

στίχους: 

τό βασιλιά πώς θέ νά την παντρέψη (Α 646) 

καί τσί καρδιάς ται τά κλειδιά νά δώση' (Β 493) 

τό λογισμόν τον τδν κακδ ’ς αγάπη, (Δ 766) 

Καί εν μέν τώ στίχω Α 646 δεν τονίζεται ή συλλαβή θέ 3, τονιζόμενης 
τής τέταρτης καί τής δέκατης. Άλλα καί ενταύθα ίσως δεν ύπόκειται παρά- 

1 Ενταύθα δεν είναι απολύτως ορθή ή όμοιοκατα?α|ξία τοϋ δευτέρου στίχου τής 

πρώτης στροφής προς τον πρώτον στίχον τής επομένης. 

5 Βλ. Θ ρ. Σταύρου, Νεοελληνικήν Μετρικήν έν τοΐς περί ένδεκασυλλάβου. 

3 Εννοώ πραγματικόν τόνον, δχι τον διό λόγους ιστορικής ορθογραφίας σημειούμενον. 
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βασις τού περί τονισμού κανόνος τοϋ ιαμβικού ένδεκασυλλάβου, έφ: δσον 
δυνάμεθα νά δεχθώμεν, πράγμα μή άποκλειόμενον έκ τού νοήματος, δτι τό 
θέ σώζει τήν ρηματικήν αυτού χρήσιν καί σημασίαν, ίσοδυναμοΰν προς τό 
τριτοπρόσωπον θέλει, οπότε εΐμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν ϋπαρξιν 

πραγματικού τόνου επί τής συλαβής θέ. 

Έν τοΐς στίχοις Β 493 καί Δ 766 δεν τονίζεται μέν ή έκτη συλλαβή, 

έχουν τόνον δμως ή τετάρτη, ή όγδοη καί ή δέκατη. 
Τομή τον έν τή τραγωδία ένδεκασυλλάβου. Ό Χορτάτζης δεν ανήκει 

εις τούς ποιητάς εκείνους, οί όποιοι εις όλους τους ιαμβικούς ενδεκασυλλα- 

βους στίχους τών ποιημάτων των μεταχειρίζονται καθωρισμένον είδος τομής1. 

Παρ’ αύτώ ή θέσις τής τομής ποικίλλει. Εμφανής δ’ είναι εις πολλούς στί¬ 

χους αυτού ή πλήρης κατάργησις αυτής, έφ3 δσον έν τφ ίαμβικώ ένδεκασυλ- 

λάβφ ή ΰπαρξις ημιστιχίου μέ όλιγωτέρας τών τεσσάρων συλλαβών δεν 

είναι, κατ’ εμέ, νοητή2. Τοιοϋτοι στίχοι είναι οί εξής3: 

Για κείνο τον Πανάρετον γεμάτη (Α 630) 

δίχως τήν έχθρωμένη αυτή τή φτώσι (Β 489) 

λεύτερη και λυτή άπδ πάσα δέσι (Β 496) 

σνγχνσι Θά σκορπίαη άνάμεσά μας (Β 516) 

τόσα περιμπλεμένο απον στανιώς τσι (Β 519) 

νά στέκουν οί αθρώποι άναπαημένοι, (Γ 390) 

τό νού καί τήν καρδιά τωνε δροσίζεις. (Γ 402) 

τή γλώσσα, μά τδ θέλουσιν άλλήλως, (Γ 413) 

Τά πλ.ούτη τά μεγάλα, ή βασίλειά τως (Γ 424) 

όφελος νά σου δώσονσι κιανένα. (Γ 438) 

μερά κι όλη τή γή ή πορπατηξιά σον, (Δ 715) 

κι ουδέ κιαμιά όλλη δλπίδα απόμείνε μας (Δ 742) 

σκληρότατο άνιμένει δ πρικαμμένος. (Δ 755) 

νέφος σκοτεινιασμένο ας σέ σκεπάση, (Δ 759) 

1 Πβ. Θρ. Σταύρου, Ένθ’ άν. 
3 Δεν συμφωνώ κατά ταΰτα μέ τον κ. Ν. Ποριώτην, ό όποιος εις τό άρΟρον ένδε- 

καονλλαβος τής Μεγ. Έλλ. Εγκυκλοπαίδειας γράφει περί του ένδεκασυλλάβου δτι δύναται 
νά έ'χη τήν τομήν «είς πάσαν προ τής δεκάτης συ?νλαβήν», καθότι νομίζω δτι ή κυρία 
τομή (καί ενταύθα μόνον περί κυρίας τομής πρόκειται) ενός στίχου δεν είναι δυνατόν 

παρά νά κεϊται περί τό μέσον αυτού. 
3 Εις τούς στίχους τούτους πρέπει νά καταλεχθή καί ό Β' 488 έν ή περιπτώσει τά 

περί τής έν αύτώ χασμφδίας καί τής ένδεικνυομένης άποκαταστάοεως αυτού λεγάμενα 

κατωτέρω (σελ. 265) είναι ορθά. 
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Εις τούς ανωτέρω στίχους, πλήν ενός (Δ 755), είναι δυνατή τομή τις, 

μόνον αν δεχθώ μεν ύπαρξιν ημιστιχίου έκ δυο ή τριών συλλαβών, δπερ 
άτοπον, καθώς ανωτέρω ύπεστήριξα. Εις τον ανωτέρω μάλιστα έξαιρεθέντα 
στίχον Δ 755 απολύτως αδύνατος είναι πάσα τομή. Εις τον στίχον Γ 402 θά 
ήδΰνατο κανονικώς νά ύπαρξη τομή μετά τήν εκτην συλλαβήν, άν έγράφομεν 

τό νον καί τήν καρδιά τώνε δροοίζεις. 

άντ'ι τού έν άμφοτέραις ταις έκδόσεσι Σάθα 1 και Ξανθουδίδου φερομένου 

τό νον και τήν καρδιά το)νε δροοίζεις. 

Άλλα δεν προτείνω τήν διόρθωσιν ταΰτην, διότι άν και μάς δίδει ώραιοτέραν 
τήν λέξιν τού κειμένου, δμως δεν πειθαναγκάζει. 

Τροχαίοι άντ'ι ιάμβων. “Οπως εις δλους τούς ιαμβικούς στίχους, οΰτω 
και εις τον ιαμβικόν ενδεκασυλλαβον τού ποιήματος συμβαίνει εις τον πρώ¬ 

τον πόδα τού πρώτου καί σπανιώτερον τού δευτέρου ημιστιχίου νά έχωμεν 
τροχαΐον αντί ιάμβου. Παραδείγματα ύπάρξεως τροχαίου μετά τήν τομήν 

καταχωρίζω τά εξής τρία: 

ξοπίσω τήν κακή,\\ χάρι τον δώσε, (Α 649) 

τό5 θελε πάσα εις, [I τό ’χε τ’ αρέσει (Β 497) 

κ’ εκείνος τς ερωτιάς || σκλάβος νά γένι]; (Δ 749) 

Συμβαίνει δμως ενίοτε καί οί δυο πρώτοι πόδες τού ιαμβικού ένδεκα- 

συλλάβου νά είναι τροχαίοι· τοιούτος στίχος είναι ό Β 499: 

νά ’*χη, δίχως καιρός νά μπή οτή μέση, 

Εις τον στίχον Β 470: 

τότες, δντεν ή γης με δίχως κόπο 

δεν ύπόκειται άνάλογον φαινόμενον, διότι ό σύνδεσμος δντεν έν τή συνεπεία 

είναι άτονος. 

Δέον νά σημειωθή ότι εις τά χορικά τής Έρωφίλης δεν απαντούν 
ένδεκασΰλλαβοι μέ τήν γνωστήν δάντειον παραλλαγήν (δαντέσκοι). Τοιούτους 
στίχους έπιτυχώς, ώς γνωστόν, εκαλλιέργησαν έν τή νεοελληνική λογοτεχνία 

ό Σολωμός καί ό Μαβίλης. 

' Ομοιοκαταληξία. Ό Χορτάτζης χρησιμοποιεί εις τά χορικά του, όπως 
καί εις τά διαλογικά μέρη τής τραγτρδίας του, τον συνηθέστερον έν τή νεοελ¬ 

ληνική ποιήσει τύπον ομοιοκαταληξίας, τον λεγόμενον παροξύτονον. Γενικώς 
ή ομοιοκαταληξία τού ποιητού είναι άψογος, ρέουσα, άβίαστος καί ποικίλη. 

1 Κρητικόν Θέατρον, Έν Βενετία 1879. 
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Άλλ* δτι ελάχιστοι τινες στίχοι τών χορικών τοΰ Χορτάτζη χωλαίνουν από 
άπόψεως ομοιοκαταληξίας δεν είναι παράδοξον, δεδομένου δτι καί αυτού 
τού ποιητού τοΰ Έρωτοκρίτου, ό όποιος ήτο δεξιώτατος στιχουργός, στίχοι 

τινες δεν είναι άψογοι υπο την εποψιν ταυτην . , Γ , 
Τοιαύτας ατελείς ομοιοκαταληξίας εις τά χορικά τής τραγωδίας ευρίσκω 

τάς έξης: 
ασημένια-μαρα μ μένα Α 619-621 

πλήσια - ήσα Β 467 -469 

λογισμό τζι - κνροϋ τσι Β 492-494 

ίσια - εγεννήσα Γ 408 - 40ο 

περίσσιες - κρίσες Γ 425 - 427 

Έκ τών ατελών τούτων ομοιοκαταληξιών δύο μόνον δύνανται να χαρα- 

κτηρισθώσιν δντως άτελεΐς, ή τοΒ Α 619-621 και ή τού Β 492-494. ΑΙ 
άλλαι τρεις παύουν νά είναι ατελείς, άν δεχθώμεν δτι ό ποιητής τής Ερω- 

φίλης εΐς τούς στίχους Β 467, Γ 403, Γ 425 μετεχειρίσθη τούς ανατολικούς 
κρητικούς τύπους πλήσα, ίσα, περίσσες αντί τών κοινότερων πλησια, 

ίσια περίσσιες, δπερ θεωρώ πιθανώτατον. Πβ. διορθωτικήν ποφατηρη- 

σίν μου ανωτέρω εΐς τό χωρίον Α 353-354 (σελ. 240 τού παρόντος τομου). 

Εις αρκετά τρίστιχα τών χορικών άπαντά ή υπό τών Γάλλων πλούσια 
δμοιοκαταληξία καλουμένη, καθ’ήν ομοηχούσι καί φθόγγοι προ τού τονιζο- 

μένου φωνήεντος κείμενοι. Τοιαύτας ομοιοκαταληξίας έν μέν τω πρωτω 
χορικφ παρετήρησα τάς εξής: μένος - μένος - μένος 586-588-590, μένα-μένα 

597-599, κίν τον-κήν του 606-608, μένια-μένα-μένα 619-621-623, λαισι 

- λέσι 624 - 626, ρέψη - ρέψη 646 - 648. 4 „ 
Έν τω δευτέρω χορικφ τάς εξής: τονσα-τονσα 479-481, τον Αδη 

- κονάδι 482 - 484, μένη - σμένη - σμένη 483 - 485 - 487, μένη - μένη - μενη 504 

- 506 - 508, παίρνει - σπέρνει 512-514. / 
Έν τφ τρίτω χορικφ τάς επομένας: μένη-μέν οι-μεν οι 

μά αας-αάσας 377-379, ισ μένη - ισ μέν οι-η μέν οι 386-388-390, τουσι-τονσι 

412-414, βάνει - πιάνει-6άνει 419 -421 - 423 \ ρίσσιες - ρίσες - ρνσες 425-427 

- 429, ωμένα - ωμένα 434 - 436, ορονσι - οορονσι 437 - 439. 

Έν δέ τφ τετάρτω καί τελευταία) χορικφ απαντώ τάς ακολούθους: 

μένη-μένη 711-713, θόρια - τάρα* - βάρια 724-726-728, μένον-μένον 735- 

737, σέ μας-σέ μας 744-746, ωμένη - ωμένη 745-747, ωμένος - ωμένος 

■ μένος 751-753-735, ωμένο -μένο - ωμένο 760-762-764. 

1_Μερϊκάς τών άτελών τούτων ομοιοκαταληξιών τοΰ Κορνάρου βλέπε καταχωριζο- 

μένας έν χή δπό Στ. Ξανθουδίδου έκδόσει τοΰ Έρωτοκρίτου, Έν Ήρακλειφ 1915, 

οελ. ΟΙνΧΧΧίν. 

! Έν τοΐς στίχοις 419 καί 423 έπανσίαμβάνεται η αυτή λέξις. 
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Γενικώς ή πλούσια ομοιοκαταληξία θεωρείται κακόζηλος. Έκ τών ανω¬ 

τέρω καταγραφεισών ομοιοκαταληξιών αρκεται οφείλονται εις τό γεγονός ότι 
ό ποιητής μετεχειρίσθη πολλαχού μέτοχός παθητικοί παρακειμένου εις -μένος, 

-μένη κλπ., ήτο δ’ εις αυτόν δΰσκολον ν’ αποφυγή πάντοτε την Ιπανάληψιν 
άλλης τοιαύτης μετοχής εις τον μεθεπόμενον στίχον. 

Χασμωδία. Έκ πρώτης όψεως θά ένόμιζέ τις ότι δ ποιητής τής Έρω- 

φίλης δεν κατώρθωσε πανταχοΰ τών χορικών αύτου νά αποφυγή τήν χασμφ- 

δίαν. Ταΰτην θά εΰρισκεν εις τους ακολούθους στίχους: Α 613, Α 648, Β 483, 

Β 487, Γ 379, Γ 381, Γ 388, Γ 390, Δ 761. 

"Αλλά περισσότερον επισταμένη ερευνά πείθει ή μας ότι εκ τών χασμφ- 

διών τούτων τινές οφείλονται εις τήν ελλειψιν του τελικού ~ν τής αιτιατικής 
τών ουσιαστικών, τό όποιον αλλαχού (Δ 764) ό ποιητής δεν παραλείπει, ακρι¬ 

βώς προς αποφυγήν τής χασμφδίας. Ουδόλως λοιπόν αποκλείεται νά έγράφη 
και ενταύθα υπό τού ποιητοΰ, παρελείφθη δέ υπό τών άντιγραφέων, οπότε 
δεν ύφίσταται του ποιητου μετρικόν σφάλμα. Στίχοι με χασμωδίαν, εξ άντι- 

γραφικού ίσως κατά τ’ ανωτέρω σφάλματος προελθούσαν, είναι οί εξής: 

γη ψάρι ό γιαλός, τη δύναμί σου (Α 613) 

Τούτη την τύχη, ’Έρωτα, νά στρέψη 1 (Α 648) 

Στον "Αδη άς βουλήαη τ’ όνομά σας (Γ 379) 

και τούτο τό παλάτι2 ας χαλάση. (Δ 761) 

Αλλά και εις τους επομένους στίχους 

στη γή 'χαν οί άθρώποι γνωρισμένη- (Β 487) 

νον πλιδν άθρωπινδν ή άτνχιά σας- (Γ 381) 

Γιά σάς οί ουρανοί 'ναι σφαλισμένοι, (Γ 388) 

νά στέκουν οί άθρώποι άναπαημένοι, (Γ 390) 

μόνον φαινομενικώς ύπόκειται χασμωδία. Και νυν εν Κρήτη, αλλά και κατά 
τους χρόνους τής συγγραφής τών κρητικών κειμένων ή μεταξύ τών άρθρων 

1 Άλλα καί αν ακόμη δεν δεχθώμεν τήν ΰπαρξιν ένταΰθα τοϋ τελικοί - ν είς τήν 

λέξιν τύχη, πάλιν ή έν τώ ατίχφ χασμωδία δεν είναι έκ τών άποκρουστικωτερων, δεδο¬ 

μένου δτι οφείλεται εις τήν γειτνίασιν φωνηέντων άνηκόντων είς δυο διάφορα ήμιοτί- 

χια. Τοιαύτη τις χασμφδία δεν καταδικάζεται ούτε υπό δοκίμων νεωτέρων ποιητών. 

2 Πρόκειται περί αιτιατικής. 

* Περί τούτου πείθουν ημάς γραφώ, οΐαι αί εξής: ή γιεμιλια—εμιλια (Γύπαρις Α 161), 

ή γιαγάπη (αυτόθι Β 344), ή γιΑθονοα (αυτόθι Β 406), οί γιάντρες (αύτ. Γ 125), τάς 

οποίας όρθώς ό εκδότης του Γύπαρι Κ. Σάθας είσήγαγεν εις τό κείμενον τής έκδόσεως 

αύτοΰ. Τήν τοιαύχην προφοράν 6 Ξανθουδίδης έδήλωσεν έν τφ κειμένφ του ύπ’ αυτού 

έκδοθέντος Έροποκρίτου θετών ενωτικήν γραμμήν μεταξύ τού άρθρου καί τού άπό 
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ή καί οί καί τών άπό φωνήεντος α, ο ή ε άρχομένων ουσιαστικών άνεπτΰσσετο 
φθόγγος/1. Τοιουτου όμως φθόγγου ύπάρχοντος, οΰδεμία ύπόκειται χασμφ¬ 

δία έν τοΐς ανωτέρω στίχοις. 

Ή έν στίχα> Β 483 

στον κόσμο ή Περηφάνεια έρχωμένη 

υφιστάμενη πραγματική χασμφδία είναι πολύ πιθανόν οτι δεν πρέπει νά 
καταλογισθή εις τον ποιητήν διά τον εξής λόγον: Τό χειρόγραφον 
τής Έρωφίλης παρέχει έν τφ στίχφ τουτφ αντί τού περηφάνεια τον τύπον 
περηφάνεσι' άς σημειωθή δέ ότι και ό δεύτερος ούτος τύπος άπαντα εις 
τά κρητικά κείμενα καί εις αυτήν τήν Έρωφίλην (’Αφιερ. 50, Ε 356) άν 
δεχθώμεν λοιπόν ότι τον δεύτερον τούτον τύπον έγραψεν δ Χορτάτζης, ούτε 

έν τφ στίχφ τούτφ ύπόκειται χασμιρδία3 *. 

Έκ τών ανωτέρω παρατηρήσεων εξάγεται ότι αληθώς ούδαμού δ ποιη¬ 

τής ύπέπεσεν εις τό σφάλμα τής χασμφδίας. 
Δέον νά προστεθή ότι, όπως και εις τούς δεκαπεντασυλλάβους στίχους 

τής τραγφδίας, δεν είναι ασυνήθες καί εις τά χορικά τό φαινόμενου τού 
μετρικού διασκελισμού τού νοήματος έν /οΐς στίχοις, οπερ φαινόμενου δίδει 
προσωπικώτερον άπό τεχνικής άπόψεως χαρακτήρα εις τό ποίημα, άπομα- 

κρύνον αυτό άπό τής λαϊκής στιχουργικής τεχνοτροπίας. Παραδείγματα τοιού- 

του διασκελισμού έ'στωσαν τά εξής: 

Στώ γνναικώ τ άμμάτια τό θρονί σου 

κρατείς κι δκ τά χιονάτα κι όμορφά τως 

προσώπατα πληθαίν’ ή μπόρεσί σου. (Α 615-617). 

Ηλιε μου φωτερέ, τοϋ περασμένου 

καιρού τά πάθη, πού 5γάμε, θυμούμαι, (Δ 735-736). 

Πάντα τ3 ανωτέρω, έκ τής μετρικής έξετάσεως τών χορικών τής Έρω¬ 

φίλης έκπηγάσαντα, πείθουν ημάς ότι δ Γεώργιος Χορτάτζης ήτο δεξιώτατος 

στιχουργός. 

φωνήεντος άρχομένου ουσιαστικού. Δυστυχώς δεν ήκολούθησε τό αυτό σύστημα καί είς 

τήν έκδοσιν τής Έρωφίλης, οπότε θά έπερίττευαν αί σχετικοί προς τήν χασμιρδίαν τών 

χωρίων τούτων παρατηρήσεις μου. 

1 Περί τής προελεύσεως τού/ τούτου βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκιν έν έκδόσει Έρωτο- 

κρίτου, σελ. 459. 

7 Καί είς τά δύο ταϋτα χωρία ώς προς τήν λέξιν ούδεμία υπάρχει άντίθεσις μεταξύ 

τών χειρογράφων προς άλλη λα καί τήν έκδοσιν τού Γραδενίγου. 

3 Έν τή περιπτώσει ταύτη ό στίχος ούτος (Β 483) πρέπει νά καταλεχθή μεταξύ 

εκείνων, οί όποιοι, κατά τ’ ανωτέρω (σελ. 261), δεν έχουν τομήν. 
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Γ'. 

ΤΟ ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΩΦΙΛΗ 

Ό ποιητής τής Έροιψίλης έν τη τραγφδία αυτού κατά κόρον έθεσεν εις 

το στόμα των ηρώων του ρήσεις αποφθεγματικός αναφερομένας κυρίως εις 

την ηθικήν γενικώς και τούς κανόνας, τούς οποίους οφείλει τό ατομον ν’ ακό¬ 

λουθή κατά τήν διαβίωσίν του εν τή κοινωνία. Δεν πρόκειται εν τφ τμήματι 

τοΰτφ τής παροΰσης μελέτης να έξετασθή κατά πόσον αί εν τή τραγωδία 

γνώμαι προέρχονται εξ αυτού τού Γεωργίου Χορτάτζη ή εκ τού ιταλικού 

του προτύπου, τής τραγφδίας Οτόοοοίιο τού Οίοναπί ΒαΠίδΐο, Οΐτ&ΐάί. 

Τό ζήτημα τής σχέσεως τής Έρωφίλης προς τήν έν λόγφ ιταλικήν τραγωδίαν 

εξήτασεν εις άξιόλογον μελέτην του δ Γερμανός Οοπτοά Βιη’δίαη ή πιστο- 

ποιήσας οτι ε!ς τό ελληνικόν έργον τού καθαρώς δραματικού στοιχείου υπε¬ 

ρισχύει τό γνωμολογικόν, ένφ άντιθέτως τό ιταλικόν πρότυπον υπερέχει κατά 

τήν δραματικήν πλοκήν καί τήν σκηνικήν δράσιν 2. Υποκείμενον τής μελέτης 

μου ενταύθα είναι ή συγκέντρωσις καί κατάταξις τού έν τή Έρω- 

φίλη γν ω μολογ ικού ύλικοΰ. 

Είναι γνωστόν δτι αί κοινώς παροιμίαι λεγόμεναι διαιρούνται υπό 

των λαογραφούντων εις τάς κυρίως παροιμίας, τάς γνώμας καί τάς 

παροιμιώδεις φράσεις. Καί κυρίους μέν παροιμίαι ονομάζονται 

παρομοιώσεις καταστάσαι δημοτικαί καί χρησιμοποιούμεναι εις διαφόρους 

περιστάσεις καί εις ιδιορρύθμους πράξεις ή λόγους τών ανθρώπων, ινα έπί 

τό άστειότερον καί έναργέστερον χαρακτηρίσουν τό παράλογον αυτών. Διαφέ¬ 

ρουν δε τών γνωμών λεγομένων κατά τούτο- δτι αΐ μέν κυρίως παροιμίαι 

δεν προτίθενται άμεσον διδασκαλίαν, ένφ αντιθέτους τούτο έπιδιώκουσιν αί 

γνώμαι. Αύται, κατά τον καθηγητήν κ. Στίλπωνα Κυριακίδην 3, «εκφράζουν 

διαφόρους έκ τής πείρας κτηθείσας πρακτικάς αλήθειας, έν δέ τφ συνόλφ 

αυτών άποτελούσαι τήν πρακτικήν τού λαού σοφίαν χρησιμεύουν ως κανών 

καί οδηγός εις τάς αντιλήψεις καί τάς ένεργείας αυτού έν τφ βίφ». Παροι- 

μιώδεις δέ φράσεις καλούνται μεταφορικοί εκφράσεις, αί όποΐαι τών μέν 

παροιμιών διαφέρουσιν ως προς τό δτι στερούνται τής εις αύτάς Ιδιαζούσης 

αύτοτελείας, ούδεμίαν δέ σχέσιν έχουν προς οΰδένα μύθον, τών γνωμικών δέ 

ώς προς τό δτι εις τά τελευταία ταΰτα ευδιάκριτος είναι πάντοτε ή ύποκρυ- 

πτομένη γνώμη. 

1 ΟοητίκΙ ΒιΐΓδί&η, ΕτορΗίΙε, ΥιιΙ^&Γ^πεεΙιΐδοΙιβ Ττ3£θάίο νοη <3εοτ-§ (Έογ- 

Ιαίζ65 3.Π3 ΚΓ6ί3, Ι,εΐρζίβ· 1870, Οΐλ. 62. 

2 Πβ. Κ. Κ ηι ΓΠI) 3 ο 1ι ε 1·, Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτη- 

ριάδου, 3, 172. 

3 Σ. Κυριακίδου, Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Λ' Μνημεία τοϋ λόγου, Έν Αθή¬ 

να ις 1922, σελ. 303 - 304. 
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Ό φόρτος τών έν ιή τραγφδίρ γνωμών αληθές είναι δτι κουράζει τον 

αναγνώστην, κατά μείζονα δέ λόγον τον θεατήν * Δεν νομίζω δέ δτι ό ποιη¬ 

τής παρεμβάλλων τοσαύτην γνωμολογικήν ύλην είς τό έργον του σκοπόν είχε 

νά διδάξη δι3 αυτής τον αναγνώστην ή ακροατήν, ως ό μακαρίτης Στέφ. 

Ξανθουδίδης ύπεστήριξε2, κυρίως διά τον λόγον δτι μερικά τών είς τό έργον 

εγκατεσπαρμένων γνωμικών αντιφάσκουν προς άλληλα. Πιθανώτερον μού 

φαίνεται δτι είς τούτο παρώρμησε τον συγγραφέα ή παρά τοίς δλιγώτερον 

πεπαιδευμένοις τάσις τού νά στολίζουν τούς λόγους των διά τοιούτων γνω¬ 

μικών εκφράσεων3. 

Έν τοιαύτη εργασία, οία ή προκειμένη, αντιμετωπίζει ό ερευνητής τό 

πρόβλημα, ποιον είδος κατατάξεως τών έν τή τραγφδία γνωμών δέον νά 

προκρίνη. Είς τήν λύσιν αυτού μέλλουν νά βοηθήσουν τά εξής: Αί έν τή 

Έρωφίλη γνώμαι δεν ανήκουν δλαι είς εκείνας, αι οποΐαι προέρχονται 

άπ9 ευθείας από τήν λαϊκήν δημιουργικότητα, αλλά καί είς εκείνας, αί όποΐαι 

τών παλαιοτέρων πολλάκις ποιητών είναι δημιουργήματα (υπό τήν έποψιν 

βέβαια τού περιεχομένου μόνον- όχι καί τής μορφής) τινες μαλιστα τούτων 

προέρχονται έξ αυτού τού ποιητού τής τραγφδίας ή καί εκείνου, έκ τοϋ 

οποίου ούτος ήντλησε τήν ύπόθεσιν. Παραπέμπουν τον ενδιαφερόμενον διά 

τήν υπό τών σοφών καί ποιητών άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τής γν οσμολογίας είς 

τήν Ελληνικήν Λαογραφίαν Μέρος Α', Μνημεία τού λόγου τοϋ καθηγητοΰ 

κ. Στίλπωνος Κυριακίδου (σελ. 307 κε.), προβαίνω είς τήν κατάταξιν τοϋ έν 

τή Έρωφίλη γνωμικοϋ στοιχείου. 

Τούτου τεθέντος, δτι δηλ. γνώ μαι πρόκεινται προ εμού, δέν ήδυνάμην 

νά ακολουθήσω κανέν έκ τών υπό τών Εοη§* και δοόΐΐΐοΐ; προταθεντων 

διά τήν κατάταξιν τών παροιμιοϋν σχεδιαγραμμάτων4, καθ’ δσον πλεΐσται 

τών έν τή τραγφδία γνωμών άναφέρονται είς ψυχικά μόνον χαρακτηριστικά- 

άλλ’ ούτε τό υπό τού Ν. Πολίτου χρησιμοποιηθέν σύστημα κατατάξεως έπί 

τή βάσει τής περισσότερον βαρυνούσης έν τή παροιμία λέξεως έπρεπε ν’ ακο¬ 

λουθήσου, διότι τότε θά ή μην υποχρεωμένος ούχί άπαξ καί υπό διαφόρους 

κατηγορίας νά επαναλάβω τό αυτό γνωμικον. Δια τους λόγους τουτους κυρίως 

κατέταξα τάς γνώμας τής Έρωφίλης είς τρεις κατηγορίας. Καί εις μέν τήν 

πρώτην περιέλαβα τάς άφορώσας είς ψυχικά χαρακτηριστικά (άρετάς ή ελατ¬ 

τώματα), είς δέ τήν άλλην τάς αναφερομένας εύρύτερον είς τον κοινωνικόν 

1 Πβ. Ν. Βέην έν τφ Προλόγφ (σελ. ιβ') τής λαϊκής έκδόσειυς τής Έρωφίλης υπό 

τοΰ εκδοτικού οίκου «Στοχαστής», “Αθήνα 1926 καί Σ. Ξανθουδίδην έν τφ Προλόγφ 

(σελ. λα’ κέ.) τής ύπ' αυτού έκδοθείσης Έρωφίλης. 

2 Εισαγωγή έκδόσεως Έροκρίλης, σελ. κθ', λ'. 

3 Πβ. Σ. Κυριακίδην, Ένθ’ άν. σελ. 304,305. Καί ό “Αριστοτέλης είπεν: 

«Οί γάρ αγροίκοι μάλιστα γνοομοτύποι είσί καί ραδίιος άποφαίνονται καθόλου». 

4 Ταΰτα βλ. παρά Σ. Κυριακίδη, Ένθ’ άν. σελ, 312-313. 
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«[ον Σημειωτέον, 8τι καί αΐ τής πρώτης *α. αί τής δευτέρας κατηγορίας 
κατετάγησαν άλφαβητικώς' αϊ μέν τής πρώτης ώς προς το ψυχικόν χαρακτηρ_ι- 

“ Τρός τό'όποΐον έκαστη αποβλέπει, αί δέ τής δευτέρας αλφαβητ,κως 
καΓαί'ται^ άναλόγως τού κοινωνικού Φαινομένου, είς τό όποιον- «9»^. 

•Εν τέλει Ιδιαιτέρως κατέταξα τάς γνώμας τας αναιρερομενας εις τον θανα 

X Φ θ,Ι«.1ν, <4 .·..«« - * “> £"ί7 ” 
καταταγώσιν εις μίαν εκ τών ανωτέρω δύο πρωτων κατηγοριων.Δια της 

κατατάξεως ταύτης δυνάμεθα, νομίζω, καί τον ηθικόν του ποιητου κοσμο 

καλύτερον νά γνωρίσω μεν ι. 

Α λ Γνώμαι άφορώσαι είς ψυχικά χαρακτηριστικά. 

■Αρετή γενικώς. Έν τώ χωρίω μέν Δ 305 κέ. διατυπώνεται ή Υ*<Μ 

οτι προτιμητέα ή Ικ ταπεινού γένους καταγωγή, βυνοίβυομενη όμως ™° της 

άοετής, παρά τό νά είναι τι; βασιλεύς, άλλ’ Ιστορημένος κα, αυτών των αρε- 

τών, τάς όποιας είναι δυνατόν νά εύρη τις εις τους ταπεινούς. 

. . . καλλιά 'ναι κάτεχε, γεϊς χαμηλοδγαλ μένος 

με πλήσιες διάξες κι αρετές και χάρες στολισμένος, 

παρά πάσ δνα βασιλώ πλονσιώτατο άπό τόπους 

κι άτι άρετες φτωχότερος παρά μικρούς άθρώπονς. 

Τήν γνώμην ταύτην έθεσεν ό ποιητής είς τό στόμα τής Έρωφίλης. 

=Αλλ’ εις τού πατρός της τού βασιλέως τά χείλη Ιθεσεν ακριβώς την αντίθε¬ 

τον (Λ 323 κέ.): 

"Οπου V τά πλοντη, οί άρετ'ες κ’ οΐ χάρες κατοικοϋσι, 

κ’ είς πάσα τόπο φρόνιμοι πάντα κρατοϋντ' οί πλούσιοι. 

Αλλαχού δέ ως έξης όμιλεΐ περί τών αποτελεσμάτων τής άρετής (Α 41 κε.): 

Τών άρετώ ία πωρικά πάντα 3ναι μνρισμενα 

κι δ),[οι οι άθρώποι τά 'χονσι πολλά πεθιιμισμενα' 

•Αταραξία. Διά τών επομένων στίχων συνιστάται ή αταραξία διό γενο- 

μενον σφάλμα (Α 101-102): 

Φίλε, τό σφάλμα οά γένη κι όπίσω δε γνριζη, 

τόσα πολλά οποίος τό 3κάμε δε θά κακοκαρδιζη. 

Αφροσύνη. Περί τών άφρόνων τήν εξής κάμνει ό ποιητής παρατή- 

ρησιν (Δ 372): 

την άφορμάγραν τως πολλοί κρατονσι για καμάρι. 

: Είς 'ώς κ^α^ιΓν.αταιασσομένσς γνώμας περιέλαβον καί τάς είς τά ίντεομέδια 

τής χραγφδίας απανχιοοας. 
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ύ„Μ. Π„; * Μ*. Μϊ™· ™ 
γλωσσά των (Δ οοΟ): 

ό φόβος βάνει φανερά τσή γλώσσας χαλινάρι- 

Π.,™.. ·. «η* ·» ι4™ 4 ·’Γ 4 **“1“ 

...ή γιατρειά τής Ιν,ροπής είναι ή γδίκω Ι“>™· 

Έντιμότης. Τά έξης περί ταύτης λέγει δ ποιητής (Ε 619 κέ.): 

μλ ό,χωστάς τιμή ™ πλούτη « Ή*0®01· 

* όποιοι άπομένον μ' ίντροπή, δ'εν ήμπορά κρακτονσι 

'ς τούτο τον κόσμο ζωντανοί. 

.Μ. Πεοί ταυ της λέγει ό ποιητής (Α 169-170): 
Έτα^υμία άπηγορενμένου. Ιίβρι ταυτης V 

Μήν τό ·γης γιά παράξενο, γιατί τό μποδισμένο 
Χ' άγαπατί πλειότερα και πλιά V πεθυμωμένο. 

Εύπεί-θεια. Περί τής έξουσίας τού γονέως καί τής πρός «ύτόν,ύπει- 

θείας τού τέκνου λέγει (Β 61 - 62). 

Μ οίζη ό χνρις τό παιδί * όλους μας άν δοσμένο, 

κί όποίί παιδί τό θέλει άλλους είν καταδικασμένο. 

Ικανός. Ό ικανός άποδε,κνύεται τοιούτος μόνον είς τάς δυσκόλους 

περιστάσεις (Γ 47 - 54): 

"Οντεν άστράφτν καί βροντά κι άνεμ,χΐς φναοναι, 
;· είς τό γιαλό τά κύματα τά θυμωμένα σκουσι, 
ίαί τό καράβι άμπώβουσι σε μιά μέρα κ εις άλλη 

τσί φούσκωμά θάλασσας ή ταραχή μν£. 

τότες γνωρίζει ό καλός ναύκλερος, μονο τότες 
τιμοϋνται οί κατεχάμενοι κι Αδύνατοι ποδοτες, 

γιατί μ'ε τέχνη κι ό γιαλός πολλές φορές νικαται 
κ εκείνος, άπο'υ κυβερνά, ψηλώνει και τιμαται. 

Καταδεκτικός, Ταύτην συνιστά διά τού έξης γνωμικού, κάμνων ώραιο- 

τάτην παρομοίωσήν (Δ 35Β - 360): 

. ό ήλιος βλάψιμο πού δεν πιάνει, κρίνω, 

τ,> ώρα πον τή λάμψιν του στά σκοτεινά χαρίζει 

μάλλιος γιά τούτο μ' έπαινος*ς ολη ς γη χρίζει. 
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Μακροΰ'υμία. Περί τής μακροθυμίας τα έξης λέγει (Ε 626 - 628): 

... το συμηάθειο μοναγβς στον κόσμο γεναμένο 

βρίσκεται άπού το φταίσιμο κι αλύπητους καλονσι 

τς άθρώπονς, άπού φταίσιμο δε θε νά συμπαθονσι. 

Μνστικότης. "Οτι είναι δυνατόν νά τηρηθή κάτι μυστικόν δεν δέχεται 

ό ποιητής {Β 231 -232): 

τό πράμαν, άπού μια φορά τού 3λιον οι ακτίνες δοϋσι, 

κονρφό άνημπόρετο ποτέ δεν εΐν*, νά το κρατονσι. 

Α 476. άμ° δ καιρός κάθε κονρφό είν’, άπον φανερώνει. 

Όλιγολογία. Εις ταΰτην άναφέρεται ή έξης γνώμη (ίντερμ. Δ 33-34): 

Πάντα κιανείς καμώματα πλήσια τυχαίνει νά 'χη 

και λίγα λόγια δσο μπορεί, περιττοπλιάς στη μάχη. 

Οργή. Τους όξυθΰμους αφορούν αι κατωτέρω γνώμαι (Δ 257-258): 

... ούδένας δέ μπορεί την όόρα πού μανίση 

μέσα στη θέρμη του θυμού τό δίκιο νά γνωρίση. 

Δ 275- 276: ...ένας πού μανίζει, 

μέσα στη θέρμη τον Θυμού τό δίκιο δέ γνωρίζει. 

Δ 463-464: ........ ό θυμός τυφλώνει 

τό νον κιώς άγρια θάλασσα χοχλάζει και φουσκώνει. 

Προνοητικότης. Ό άνθρωπος πρέπει νά προνοή, ινα μή τά συμβησό- 

μενα βλάψουν αυτόν. Την γενικήν ταΰτην ιδέαν ως εξής διατυπώνει ό ποιη¬ 

τής εις διάφορα σημεία του έργου του: 

Α 129- 130. ...τά ξύλα, τό νερό, ασβέστης και τό χώμα 

τώ βασιλιάδοιν όλωνών έχουν αφτιά και στόμα. 

Α 435-6. άέ ξάζονν οι μεταγνωμοί, τά κλάηματα δέ φτάνον 

τό πράμαν, άπον γίνηκε, μέσα μας νά λιγάνον. 

Α 515 κέ. . . . ό καλός οϊκόνομος μέ προθυμία σπουδάζει 

πριν τό χειμώνα τσι καρπούς στο σπίτι νά σοδιάζη, 

και τότες δέ χρειάζεται τίθοτας, μά κοιμάται 

μέ δίχως έγνοια και πολλά φρόνιμος μαρτνράται. 

Δ 133- 134. .όέν τυχαίνει, 

φωτιά μέ τά λινόξυλα νά V ανακατωμένη. 

Μελετήματα εις την «Έρωφίλην» τοΰ Χορτάτζη. 271 

Προφυλακτικότης« Ταΰτης τήν ανάγκην εκφράζει τό κατωτέρω γνωμι- 

κόν (Δ 109 κε.): 

καλά πολλά τό λέσινε πώς στα άμορφα χορτάρια 

δράκοντες χώνουνται ζιμιό κι άγριώτατα λιοντάρια, ~ 

κ’ εκεί πού τρέγον οι ποταμοί μέ δίχως νά κτνπονσι 

μέ φόβο μεγαλύτερο πρέπει νά τσι περνοναι. 

Τόλμη. Προς ταΰτην σχετίζονται τά κατωτέρω γνωμικά. Ό μή τολ¬ 

μών, άλλά φοβούμενος και τό ελάχ.στον, Αδύνατον νά κατορθωση τι αξιον 

λόγου (Δ 531 * 532): 

"Οποιος μέ τρόμο πορπατεϊ καί τό δεν είν φοβαται, 

πράμ άξιο δεν εργάζεται, μηδέ ποτέ τιμάται. 

Τά εξής δ’ έπαινεακώτατα προσθέτει περί τής αΰτής άρετής (Γ 333-338): 

Άπ όσες χάρες Ουρανός γη ή μπορεμένη Φυσι 

για στόλισιν έβάλθηκε τ’ άνθρώπον νά χαρίση,, 

πλιά άξια καί πλιά καλύτερη δέν είναι σάν εκείνη ? 

τς αδύνατης άποκοτιάς κρίνω 'ς άληθοσννη’ 

γιατί δέν είναι μηδέ μια σάν τούτη νά ψηλώνη 

τς ανθρώπους γληγορύτερα καί νά τσι μεγαλωνη. 

■Υπερηφάνεια. Απευθυνόμενος 6 ποθητής πρός τόν Ίίοάννην Μοόρ- 

μούρην, προς τόν όποιον άφ,ερώνε. τό εργον του, τά έξης του λεγει εν σχεσει 

μέ τήν υπερηφάνειαν (Άφιέρ. 50 - 52): 

κ’ είσαι V τήν πεοηφάνησι μακρά τον κοσμου κείνη 

τή σκοτεινή, πού δέ γεννά λάβρα, ούδέ φως χαρίζει, 

μά τσίκνα μόνο καί καπνό τά τρίγνρα γεμίζει. 

• Υποκρισία. Ή γνώμη ότι δΰσκολον είναι νά διακρίνη τις τόν υποκρι- 

νόμενον ώς έξης διατυποΰται (Δ 101- 104): 

Μηδέ κιανείς, ώσά θωρώ, φρόνεψιν έχει τόση, 

νά δννεται τήν δρεξι τίνος άλλον νά γνώση,, 

γιατί τά λόγια τά ψεντά κ’ ή δψι τον προσώπου 

τά πάθη καί τσι λογισμούς χώνονσι πάσ’ άθρώπου. 

'ΥπομονητίΗότης. Ό ποιητής νομίζει ότι 6 άνθρωπος δέν πρέπει μέ 
υπομονητικότητα νάΰφίσταται τό κακόν, τό όποιον του προξενεί τις (Δ 64ο κε). 

έναν, άπού βλάψασι κ εκείνος τ απομένει. 

,-ά τόνε ξαναβλάψονσι χειρότερα άνιμένει. 
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Φρόνηαις. Ώς προς την σχέσιν του πλούτου προς την φρόνησιν τά 
έξης διατυποΰνται (Δ 325 κε.): 

Την εύγενειάν, αφέντη μου, τά πλούτη δέ γεννονοι 

καί δίχως γνώσι φρόνιμοι ποτέ δεν είνΛ οί πλούσιον 

Ώς προς δέ τον τρόπον της συμπεριφοράς του φρονίμου προς τον εχθρόν 
του την εξής έχει γνώμην ό ποιητής (Δ 519 κέ.): 

Καλό μη γδέχεται κιανείς ποτέ άπον τον εχθρόν τον, 

μαλλιοστας οσο πλια θατρεΐ κλιτό το πρόσωπόν τον 

καί την αγάπη πεθυμά καί τη φιλιά γνρενγει, 

θά τόνε τρέμη πλειότερα καί νά τόνε ξωφεύγη. 

Ο φρόνιμος πρεπει νά φοβήται τό κακόν, εις τό όποιον είναι ενδεχό¬ 

μενον νά περιπέση {Δ 533-534): 

Γ εκείνος πάλι, αφέντη μου, άπον δέ θέλει νά 3γη 

φόβο σ3 εκείνο τό κακό, άπον μπορεί νά λάχη, 

βρίσκεται πάντα πλιά φορές περίσσια κομπωμένος 

κι αν άπομείνη ζοιντανός, μένει μεταγνωμένος. 

Έχει ύποχρέωσιν ό φρόνιμος, αφού διαπράξη έν σφάλμα, νά φροντίση 
διά την έπανόρθωσίν του (Β 37 -38): 

Ολοι οι αθρώποι σφαίνονσι, μά ό φρόνιμος σά σφάλη, 

το σφάλμα μέ τη γνώσίν τον Θαίρει νά σιάση πάλι. 

Καί αλλαχού (Β 91-94) ή αυτή γνώμη διατυπούται διαφοροτρόπως: 

Στα γενομένα πράματα μηδέ κιανείς τυχαίνει 

λόγια καί καταδίκασες περίσσιες νά πληθαίνη, 

μά Θά γνρέψη τον κακόν γιατρειά κιαμιά νά δώση, 

πρίχου άλλη μεγαλύτερη κακομοιριά πλάκωση. 

Προσέτι ό φρόνιμος έχει τήν ύποχρέωσιν νά μή άφήνη ελευθέραν τήν 
εκδηλωσιν των παθών του, διότι ενδεχόμενον ή άποκάλυψίς των νά βλάψη 
αυτόν (Α 233 κε.): 

Οί φρόνιμοι τα πάθη τως κονρφότατα κρατονσι 

κι όντα πονονσι στην καρδιά, τά χείλη τως γελονσι. 

Β . Γνώμαι άφορώσαι είς τόν κοινωνικόν βίον. 

Βασιλεία. ΙΙερι τής βασιλείας (τού μοναρχικού δηλονότι πολιτεύματος) 

διατυπούται η γνώμη οτι πρεπει πάντοτε νά συνοδεύεται από τόν φόβον, 

τόν όποιον είναι ανάγκη νά έμπνέη εις τούς υπηκόους (Ε 251-252): 

ό φόβος πό)ς τσί βασιλιονς φυλάσσει λογαριάζω 

καί δίχως τον τή βασίλειά τίβοτας δεν την κράζω. 

Φαντάζεται μάλιστα ό ποιητής δτι (Ε 246-249): 

γιαμιά γιαμιά γεννοΰνται 

σά όνο παιδιά από μιάν κοιλιά, φόβος καί βασιλεία, 

κι οποίος νά τόνε τρέμονσι τόση δέν έχει χηρεία, 

μη χρηζη νά 3ναι βασιλιάς καί δονλεντης άς γένη. 

Δυναμικότης τον άν&ρώπου, Ταύτην εύλόγως παριστα ό ποιητής 
περιωρισμένην, διατυπώνων τήν εξής γνώμην (Δ 335-336): 

... ποιος έχει τέτοια χάρι, 

τόν τζέλεγο νά κάμη αητό καί τό λαγό λιοντάρι; 

Δυστυχία. Δυστυχίαν θεωρεί ό ποιητής τό νά ζή ό άνθρωπος άνευ τής 

συμπάθειας ούδενός (Ε 601): 

Αά ζη 3ναι κρίμα αλύπητος στον κόσμο πλιό μιά ώρα. 

Τήν δυστυχίαν θά γνωρίση ό άνθρωπος επί τής γης (Β 194-196): 

κρίνω τό πώς καλλιά 3τόνε κιανείς νά μη γεννάται, 

γιατί δέν είναι μπορετό μηδένας νά περάση 

στον άλλον κόσμο, διχωστάς πάθη νά δοκιμάση. 

31 Ερως. Ίκανώς, ώς είναι φυσικόν, απασχολεί τόν ποιητήν και τούς 
ήρωάς του ό έρως. Και πρώτον ίδωμεν τίνα γνώμην έχει περ'ι τού τρόπου 

τής γενέσεο^ς αυτού (Α 195-198): 

. . . οι θωριές οί σπλαγχνικές τσί πεθνμιές γεννονοι 

κ’ είς τσί καρδιές σνργουλιίστά τόν πόθο προσκαλούσι, 

κ’ εκείνος μόνο μιά φορά 3ς αυτές νά πιάση τόπο, 

νά τόνε διώξου μπορετό δέν είναι των άθρώπω. 

"Αλλαχού δέ (Α 165- 166) παρομοιάζει τήν γένεσιν του ερωτικού συναι¬ 

σθήματος μέ φωτιάν πού πιάνει στή ράπη: 

. . . ώς φωτιά στη ράπη 

πιάνει στην άνακάτωσι συγνιά των νιώ η αγάπη. 

Ώς προς δέ τήν παντοδυναμίαν τού έρωτος, διαβεβαιώνει ό ποιητής 
τήν αδυναμίαν τής ανθρώπινης σοφίας απέναντι τής μεγάλης ισχύος του 

(Δ 117-120): 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΛ'. 18 
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σά νά μή δεν εκάτεχ,ε, πόση φωτιά γεννονσι 

’ι'ονς νιον τά χείλη, δντα μιλοΰ, τ άμμάτια δντα θωρονσι, 

ατό λογισμό μιας κορασιάς και πώς δε φτάν ή γνώσι 

τ3 άθρώπον όπου την μπόρεσι τον πόθον νά γλυτώση. 

Χαρακτηρίζει δέ καί αλλαχού (Β 187 - 192) τον έρωτα ώς παντοδύναμον, 

παραβάλλων αυτόν προς πυρκαϊάν μεγάλην μή δυναμένην νά κατασβεσθή. 

ή φωτιά η μεγάλη 

δντε πέτα τ σι λόγιες τσι σε μια μερά κ3 εις άλλη, 

τόσα δε σβήνει εΰκολα' κι ό πόθος σάν πληθύνη 

μέσα οέ κιανενός καρδιά και βασιλιάς τσι μείνη, 

δεν είναι μπορεζάμενο νά τόνε ξερριζώση, 

μ δσες φοβέρες και βουλές μπορεί κιανεϊς νά δώση. 

Όλόκληρον προσέτι τό ώραΐον χορικόν της προκης πράξεως είναι άφιε- 

ρωμένον εις την παντοδυναμίαν του έρωτος (Α 585 κέ.). 

Πολλάχις βεβαίως χαρίζει την ευτυχίαν εις τους θνητούς ό έρως. Ταΰτην 

ζωγραφίζει 6 ποιητής εις τά έξης δυο χωρία. Καί εις μέν τό πρώτον (ίντερμ. 

Α 165- 170) μακαρίζει τούς θνητούς, δσοι λυτρωθέντες από τά άλλα πάθη 

είναι άφωσιωμένοι εις τις δροσιές τής αγάπης. 

Περίσσια καλορρίζικοι, πλήσια χαριτωμένοι 

3ς τούτο τον κόσμο κεΤν οι νιοί νά κράζουνται τυχαίνει, 

όπου * βρουν εκ την τύχην τως χάρι νά λντρωθονσι 

3κ τά πάθη, άπον τσι λογισμούς πάντα τως τνραννοϋσι, 

κ εις τσ'ι χαρές κ' εις τσι δροσιές, τς άνάπαψες κ’ εις άλλες 

καλομοιριές δοθονσινε τς αγάπης τσι μεγάλες, 

Εις δέ τό δεύτερον χωρίον (ίντερμ. Α 179- 182) ούδεμίαν άλλην ευρίσκει 

άνθρωπίνην ευτυχίαν ή τήν εκ του έρωτος προερχόμενην. 

Ποιά άλλη στον κόσμο βρίσκεται καλομοιριά 3ς τς άθρώπονς, 

σά δίχως βάσανα πολλά δίχως περίσσιους κόπους, 

νά 3χη κιανεϊς μιας κορασιάς τον πόθο κερδαιμένο 

και μετά κείνη νά περνά καιρό χαριτωμένο; 

Περί του εμφανούς τού έρωτος ούδεμίαν έχει αμφιβολίαν (Α 223-224):· 

. . . τον πόθον τη φωτιά κακά κιανεϊς τή χώνει, 

άμ οσο πλιά σκεπάζει τη, πλιά τήνε φανερώνει. 
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Καί είδικώτερον αδύνατον είναι μία κόρη νά κρύψη τό ερωτικόν της 

πάθος. Τήν γνώμην ταύτην ωραιότατα διατυπώνει ο ποιητής (Α 225 - 230): 

πώς είναι μπορεζάμενο ν τίφτον και νά λαδρίζου 

τά σωθικά μιας κορασιάς και νά μηδέ καπνίζον; 

ποιος τό κρατεί γιά άπαρθινά μιά κορασίδα νά 3χη 

στο λογισμό τζι δυνατή τής έρωτιάς τή μάχη, 

και νά μπορού τά χείλη τζι νά στέκον σφαλισμένα 

δίχως τς αγάπης τς έμιλιές και δίχως τ ώχ όιμένα; 

Τήν δέ σταθερότητα τού καλώς έρριζωμενού έρωτος ώς εξής διατυπώνει 

ό ποιητής (Α 185-192): 

Δύσκολων εϊν ενα δέντρο κιανεϊς νά θά ’νασπάση 

γιαμιά, που ’ς τόπο δροσερό φν τρώση και γεράση, 

μά πλιά \αι δνσκολώτερο μιά αγάπη, όπου φντρώαη 

σέ κοπελλίστικη καρδιά κι αδύνατά ριζώση, 

μέ μάκριτα πολλον καιρού ν άνασπαστή νά πέση 

δίχως μεγάλοι δύναμι' κ εν αν όπου μπόρεση & 

3κ τέτοιο, σκλ.αβιά νά λντρωθή, Θά κράζονσι μεγάλο 

στον κόσμο καλωρρίζικο παρά κιανέναν άλ<λο. 

Δεν διστάζει καί νά διατυπώση οτι δ έρών κατά τον μή άρμόζοντα τρό¬ 

πον διατρέχει κίνδυνον καί ματαίως κατόπιν μετανοεί (Β 101 - 102): 

Φόβοι τς αγάπης τς άπρεπης πάντα τσι σνντροφιάζον 

κ3 εύκαιρα μεταγνώματα ξοπίσω τως σπονδάζον. 

Ό φόβος ενδεχομένου κινδύνου καί ή μετάνοια είναι πολλάκις συνοδοί 

τού έρωτος. 

Περί τού χωρισμού των ερωτευμένων φρονεί δτι ούδεμία οδύνη είς τον 

κόσμον είναι ισχυρότερα τής οδύνης, τήν οποίαν δ χωρισμός οΰτος προκαλεΐ 

είς τήν ψυχήν τού ερώντος (Α 255 - 258): 

Καθώς χαρά ουδέ κιαμιά δέ βρίσκεται νά μοιάζη 

μέ τή χαράν, άπον κιανεϊς έχει., δντα δοκιμάζη 

γλύκειά στον κόσμ άντίμεψι, πρίκα δεν είναι πάλ,ι 

σάν δντε διαχωρίζουνται, πού 3χα φιλιά μεγάλη. 

Τό αδύνατον τού χωρισμού ερωτευμένων υποστηρίζει διά τής παρομοιώ- 

σεως τού ζεύγους τών ερώντων προς τό σώμα καί τήν ψυχήν ώς γνωστόν, 

άν τό σώμα χωρισθή από τής ψυχής, τό πρώτον δεν δύναται πλέον νά ύπάρξη 

(Α 487 - 488): 

Πώς είναι μπορεζάμενο κορμί νά ξεχωρίση 

άπον τήν ίδιαν τον ψυχή και νά μπορή νά ζήση ; 
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*Αλλ· δσον οδυνηρός είναι 6 χωρισμός των ερωτευμένων, τόσον εϋκολα 

ενώνονται δυο πού άγαπώνται (Α 384): 

δυο που ποθον νά σμίξουσι κόπο δε θέλον ηλήσιο. 

Τυφλόν θεωρεί τον μή συγκινοΰμενον από τά κάλλη μιας κόρης, τον δε 

μη καταλαμ βανόμενον Ιπί τή θέα των ΐπό τής έρωτικής επιθυμίας ονομάζει 

τρελλόν (Β 269 - 276): 

Τυφλός τυχαίνει πάντα τον νά V οτινος μιοουσι ~ 

τ’ άμμάτια τον μιας κορασιάς τά κάλλη νά θωρουσι, 

κι οποίος τά βλέπει καί ζιμιό δεν άφτ' ή, πεθνμιά τον 

νά τά χάρη, τόνε κρατώ δίχως τά λογικά τον 

μά πλιά παρ' άλλο πελελό καί δίχως γνώσι κρίνω 

κι δλοτενιάς με δίχως νον τον άθρωπον 'εκεϊνο, 

άπου μπορεί με τς ομορφιές μιας κόρης νά χαριση 

παράδεισο στά μέλη τον κ' εκείνος την άφήση. 

Παοαδέχεται ωσαύτως δ ήμέτερος ποιητής δτι προ πάντων εις τον 

έρωτα είναι δυνατόν νά σφάλτ) τις, διότι οότος κυρίως άπατά τον άνθρωπον 

(Α 459-462): 

άν έσφαλες, τά σφάλματα ’ςτς άΰρώπονς εΐ δοσμένα 

κι αθρωπο δίχως φταίσιμο δέ θέλεις βρεί κιανένα, 

περιττοπλιάς τά σφάλματα τον πόθον, που σηκώνει, 

το νθν τ' άθρώπου τό ζιμιό κι όλους μάσε κομπώνει. 

Εύτυχία. Την ευτυχίαν, κατά την γνώμην τού ποιητού, δεν απαρτίζουν 

τά πλούτη. Ταύτα, όπως καί αί τιμαί, δεν παρέχουν τήν αληθινήν εύτυχιαν 

(Ε 667-670): 

'Ώ! πόσα κακόρριζικούς, πόσα λωλούς να κράζον 

τυχαίνει κείνους, άποί) 'δώ κάτω στη γη λογιάζον, 

πώς είναι καλορρίζικοι κ είς τ' άστρα πόος πετονσι 

γιά πλούτος, δόξες καί τιμές, άποό 'ς αύτοός θωρουσι. 

Τό ότι εις τον άνθρωπον εναλλάσσονται αΐ στιγμαι καί περίοδοι τής 

ευτυχίας προς τάς τής δυστυχίας ωραιότατα διατυπουται (Γ 1 -4): 

Τά γέλια μέ τά κλάηματα, μέ τη χαράν ή πρίκα 

μιάν ώραν έσπαρθήκασι κι δμάδι εγεννηθήκα, 

γι’ αϋτος μαζί γνρίζονσι καί τό 'να τ' άλλ' άλλάσσει, 

κι όποιος 'εγέλα τα ταχύ κλαίγει πριχον βραδειάση. ν 
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•Η γνώμη δτι ευτυχέστερος είναι ό μηδέποτε τήν ευτυχίαν γνωρίσας 

διατυπουται άς έξης (Α 481 - 484). 

•Ό πόσα καλορρίζικος νά κράζεται τυχαίνει . 

γεΐς, Απου μιά καλομοιριά δεν έχει γνωρισμένη, 

γιατί γνωρίζοντας τψε στύ ’στερο σαν τον 

νά στέκι, ηίιόν του δε μπορεί δίχως καημό και θλιψι. 

Β 313-4. Μά ποώς νά πέσΏ σέ φτώχειά ατά πλούτη μαθημένος 

καί νά μήν έχη βάσανα πάσα καιρό <5 καημένος, 

Καταγωγή εύγενής. Αριστοκρατικός ιδέας προδίδει ή γνώμη τοϋ ποιη- 

τοϋ περί τής ευγενοϋς καταγωγής (Λ ο53-5ο4): 

... τό βγενικό αίμα 'ς φτωχό δεν ξίζει 

παρά σά ρόδο μέ χωρίς φύλλα πού δέ μυρίζει. 

» Π.«ι - 
ό ποιητής διατυπώνει τάς εξής γνωμας (Προλ. 75 -7ί>). 

Γ δψές έδιάβη, τό προχθές πλιό δεν άνιστοράται, 

σπίθα μικρέ, τδ σήμερα, ατά σκοτεινά λογαται. 

Α 474 ...ό καιρός τά πράματα καθημερνδν άλλάσσει. 

Λ 109 62 Τά -έχει τά πολλά καί τά περίσσια πλούτη 
δέν εΧν ’ς τς Αβρώπους πάντοτε, άμ ώρες τά >νν τούτοι, 

κι ώρες ζαφνίδια χάνουνται καί παίρνουσίν τως τ άλλοι 

καί πάντα πηαίνου κ ερχοννται αάν κύμα ς περιγιάλι. 

Ωραιότατη είναι ή παρομοίωσις των επιγείων άγαθων, τά όποια κατά 

τόν ποιητήν είναι μάταια (Ε 671): 

δίες οι καλομοιριές τοϋ κόσμου καί τά πλούτη 

'ά μόν άσκιά ’ναι στη ζωή τήν πρικαμμένη τούτη, 

μιά φουσκαίίδα τού νερού, μιά λάβρα που τελειώνει 

τόσα γοργά όσο πλιά ψηλά ταί λόχες τσι σηκώνει. 

■Ολα μάταια είναι, «V ό άνθρωπος πρέπει νά -ΡΟ-αθή νά εξωραΐζη 

τ6 πδν. Τήν ιδέαν ταυτην διατυπώνει ώς έξής ο ποιητης (Αφιερ. 33 36). 

Ποιος μου ’λεγε δέν πρέποναι νά σύκου στολισμένοι 

τοίχοι Άσκημοι καί χαμηλοί καί κακοοοθεμενοι 

φτωχού σπιτιού μ όλόχρουσα παννιά, μηδε νιψίόι 

προσώπου κόρης Άσκημης πλήσιο κιανείς νά διό; 

Δ,ά τούτων δικαιολογεί ό ποιητής τό γεγονός τής άφιερώσεως τής Έρω- 
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φίλης, ενός ταπεινού, ως λέγει, έργου, προς τον έξοχώτατον Τωάννην Μουρ¬ 

μούρην, ό όποιος θά τό εκόσμει διά τής αποδοχής τής έν λόγω άφιερώσεως. 

Πτωχεία. Περί ταΰτης έχει τήν γνώμην ό ποιητής οτι είναι ανεκτή, 

δταν δεν έχη τις γνωρίσει τον πλούτον (Β 305 - 306): 

Γέίς, άπον την πλονσιότητα δεν εχει γνωρισμένη, 

μέ τη φτώχειά περνά ζωή καλή κι άναπαημένη. 

Η γνώμη αυτή είναι ανάλογος προς εκείνην, ήν ανωτέρω διετΰπωσεν 

ό ποιητης περί τής μείζονος ευτυχίας των μηδέποτε γνωρισάντων τήν 

τελευταίαν ταύτην. 

Στοργή. Περί ταΰτης υποστηρίζεται εν τω ποιήματι (Β 1-2) οτι: 

οποίος παιδί δεν εχει 

ποια 3ν3 ή αγάπη ή γκαρδιακή ποτέ τον δεν κατέχει. 

Γ’. Γνώμαι άλλαι διάφοροι. 

Θάνατος. Περί τοϋ θανάτου έχει τήν γνώμην ό ποιητής οτι δίδει τέλος 

εις τά πάθη των ανθρώπων ειν3 επομένως αγαθόν (Ε 181 -182): 

Πώς; δεν τελειώνει ό θάνατος πάσα καημό καί πόνο ; 

βοτάνι τόνε κράζονσι πουρί στα πάθη μόνο. 

Θεία Δίκη. Περί ταΰτης έχει τήν γνώμην ό ποιητής οτι οΰδεις δΰναται 

νά τήν διαφυγή- και αργεί μέν ενίοτε, διά νά δώση καιρόν εις τον πταί- 

σαντα νά μετανοήση, αλλά πάντως έρχεται, εις ώραν μάλιστα, καθ’ ήν οΰδεις 

τήν αναμένει {Γ 305-310): 

Καθώς δρίζον οι Ουρανοί και θέλ3 ή Δικιοσννη 

τον Ζεν, άπ3 άνεγδίκιωτα κρίματα δεν άφίνει, 

μ3 άνέν κι αργή κιαμιά φορά τήν παιδωμή νά δώση, 

για νά 3χη ό φταίστης τίβυτας καιρό νά μεταγνώση, 

πάλι θυμάται κ’ ερχεται μέ δνναμι μεγάλη 

τήν ώρα που λιγώτερα τήν καρτερονσιν άλλοι. 

Όνειρα. Εις τό προφητικόν των ονείρων πιστεΰει ό ποιητής (Β 143-144): 

Και τά όνειρα πολλάες φορές 3ς εναν, άπον παιδενγου, 

πρίκες και πάθη τά 3χονσι νά τδρθον σημαδενγον. 

Άλλ’ αλλαχού άναφερόμένος εις τήν αξίαν των ονείρων γράφει οτι 

(Β 139 κε.): 
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... όνειρά 3ναι τά όνειρα κ οι έγνοιες τά γεννονσι 

συγνιά στον κουρασμένο νον, πον ξνπνου τνραννονσι, 

κι ώρες καλά τον δείγνουσι κι ώρες κακά περίσσια, 

κατά τό φόβο πον 3 χονσι καλ τήν ελπίδα ίσια. 

Τύχη. Όλοι εΰρίσκονται, λέγει ό ποιητής (Β 197 - 198), υπό τήν εξου¬ 

σίαν τής Τΰχης: 

Πλούσιοι και μπορεζάμενοι, φτωχοί, μικροί και δούλοι 

τσί Τνγΐ]ς άποκατωθιό βλέπω πώς στέκουν ονλοι. 

Ώραιοτάτην δέ παρομοίωσιν χρησιμοποιεί αλλαχού (Β 237 - 238) διά 

νά δείξη τήν παντοδυναμίαν τής Τΰχης: 

Κρίνω τή σκόνη τήν ψιλή μιά άνεμική μεγάλη 

νά διασκορπίαη δέ μπορεί σέ μια μέρα κ εις άλλη, 

καθώς μπορεί τό ριζικό δίχως περίσσιο κόπο 

και διασκορπά, όντε τον φανή, τς ελπίδες των άνθρώπω" 

Τήν πορείαν τής Τΰχης άδΰνατον νά πρόβλεψη ο άνθρωπος (Α 447-449): 

Τό ριζικό V ασύστατο κι όντα κιανείς λογιάζη 

πώς σέ περίσσιο βάσανο στέκει, τον ανεβάζει 

3ς άμετρη καλορριζικιά. 

Οΰδένα διά τούτο πρέπει τις νά μακαρίζη, προτού ΐδη το τέλος του 

(Α 565 - 568): 

άπήτις κάποιο ριζικό στον κόσμο ανακατώνει 

και πλούσιους ρίχνει χαμηλ.ά κι ανήμπορους σηκώνει, 

δεν πρέπει, πρίχον δή κιανείς τό τέλος, νά παινέση 

’ς τς αρχές ποτέ καλομοιριά τ άθρώπον γή στή μέση. 

Και αλλαχού μέν παρουσιάζει ό ποιητής τήν Τύχην μετά δικαιοσΰνης 

ενεργούσαν (Β 377 - 378): 

Τσί φρόνιμους τό ριζικό κι όλους τσί προκομμένους 

πάντα χαιράμενονς κρατεί καί καλοκαρδισμένους" 

αλλαχού (Δ 285- 288) όμως τουναντίον: 

. . . αλλάζαν οι καιροί κ’ ή Τύχης άμποδίζει 

τς άθρώπονς, άπον φρόνιμους κι αδύνατούς γνωρίζει, 

γιά κείνο δεν τιμάται πλιό κιανείς, ώσάν τυχαίνει, 

κ ή αρετή, σά βλέπομε, γδυμνή στον κόσμο πηαίνει. 

Ενίοτε δέ ή Τΰχη καί αυτόν του άνθροόπου τον νουν σαλεΰει (Δ 65): 

Τό ριζικό κιαμιά φορά τό νον τ άθρώπον παίρνει. 

>ς 

ά¬ 

ξα¬ 

ντα» 

ιερα- 

τοΰτ( 

>νης· 



280 Μ. Κριαρα 

Κατανομή των γνωμών κατά τά τιρόοωηα τής τραγωδίας. 

Τό ανωτέρω καταταχθέν γνωμο?^ογικόν τής Έρωφίλης υλικόν είναι 

φυσικά κατανεμημένον εις δλα, άλλ5 Ιδία εις τά κυριώτερα πρόσωπα τής τρα¬ 

γωδίας. Και έν μείζονι μέν βαθμώ χρήσιν γνωμικού υλικού κάμνει εις τούς 

λόγους του ό φίλος τού Παναρέτου Καρπόφορος, έν δεύτερα δέ μοίρα ό πατήρ 

τής Έρωφίλης βασιλεύς Φιλόγονος και ό τούτου Σύμβουλος. Τον αυτόν περί¬ 

που αριθμόν γνωμών άπαντώμεν εις τούς λόγους τής Νένας και των άγαπω- 

μένα>ν Έρωφίλης και Παναρέτου. Σπανιώτεραι είναι αί γνώμαι εις τό στόμα 

τού χορού. Εις τά ΐντερμέδια τού δράματος ευρίσκω τρεις μόνον δύο εις την 

Άφιέρωσιν και μίαν εις τον Πρόλογον. Μία ωσαύτα>ς απαγγέλλεται υπό τής 

Σκιάς τού αδελφού τού Φιλογόνου. 'Άς σημειωθή ότι αϊ εις τό στόμα τού 

χορού γνώμαι άπαντώσιν εις τά διαλογικά μέρη καί όχι εις τά χορικά. 

Έξετάσωμεν νύν όποιον γνωμολογικόν υλικόν άπαντα εις τό στόμα 

έκάστου των έν τή τραγφδία προσώπων. 

Εις μέν τού Καρποφόρου, τού φίλου τού Παναρέτου, τό στόμα εύρί- 

σκομεν γνώμας άφορώσας εις την αρετήν (3)1, την επιθυμίαν άπηγορευμένου, 

την προνοητικότητα(2), πλείστας (ί, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 15) εις τον έρωτα άνα- 

φερομένας, την ματαιότητα (2), την τύχην (3). 

Αί υπό τού βασιλέως Φιλογόνου απαγγελλόμενοι γνώμαι άναφέρονται 

εις την αρετήν (1), την άφροσύνην, την έκδίκησιν, τήν εντιμότητα, τήν τόλμην 

(1,2), τήν ύπομανητικότητα, τήν βασιλείαν (1,2), τήν δυναμικότητα τού 

ανθρώπου, τήν στοργήν. 

Αί τού Συμβούλου γνώμαι ανάγονται εις τήν αταραξίαν, τήν οργήν (3), 

τήν προνοητικότητα (3, 4), τήν προφυλακτικότητα, τήν υποκρισίαν, τήν φρό- 

νησιν (2, 3), τον έρωτα (3), τήν εύγενή καταγωγήν, τήν ματαιότητα (3), τήν 

τύχην (4). 

Εις τό στόμα τής Έρωφίλης άπαντώμεν γνώμας άναφερομένας εις τήν 

αρετήν (2), τήν δειλίαν, τήν καταδεκτικότητα, τήν οργήν (1,2), τήν φρόνησιν 

(1), τήν ευτυχίαν (2), τά όνειρα (1), τήν τύχην (6). 

ΕΙς τού Παναρέτου τούς λόγους εύρίσκομεν γνώμας άφορώσας εις τήν 

ικανότητα, τήν μυστικότητα (2), τήν προνοητικότητα (1), τήν φρόνησιν (5), τον 

έρωτα (12,14), τήν ευτυχίαν (3, 4), τήν πτωχείαν, τήν τύχην (2, 5). 

Ή Νένα απαγγέλλει γνώμας σχέσιν έχούσας προς τήν εύπείθειαν, τήν 

μυστικότητα (1), τήν φρόνησιν (4), τήν δυστυχίαν (2), τον έρωτα (4, 10), τά 

όνειρα (2), τήν τύχην (1, 7). 

1 Οί εντός των παρενθέσεων αριθμοί δηλούσι τήν σειράν, ήν ή άναφερομένη γνώμη 

κατέχει μεταξύ των εις τό αυτό ψυχικόν χαρακτηριστικόν ή τό αύτό κοινωνικόν φαινό- 

μμνον άναφερομένων καί ανωτέρω καταταχθεισών. 

Μελετήματα εις τήν «Έρωφίλην» τοΰ Χορτάτζη. 281 

Ό Χορός άναφέρεται διά των γνωμών του εις τήν μακροθυμίαν, τήν 

δυστυχίαν (1), τήν είιτυχίαν (1), τήν ματαιότητα (4), τόν θάνατον. 

Εϊς τούς λόγους τής Σκι ας τοΰ αδελφοί τού Φιλογόνου ευρίσκω γνώμην 

εις τήν Θείαν Δίκην άναφερομένην. / , Χ 
Αί έν τή Αφιερώσει γνώμαι άφορώσιν εις τήν υπερηφάνειαν και την 

ματαιότητα (5). 
Έν τφ Προλόγφ μίαν εύρον γνώμην εις τήν ματαιότητα(1) αναφερομενην. 

Τά 9ΐντερμέδια τής τραγωδίας περιέχουν μίαν μέν εις τήν όλιγολο- 

γίαν, δύο δέ εις τόν έρωτα (5, 6) άφορώσας. 

Περατών τόν περί τού γνωμολογικού στοιχείου τής Έρωφίλης λόγον 

προσθέτω ότι έκ τών ωραιότατων τής τραγφδίας γνωμών είναι αί εις τον 

έρωτα άναφερόμεναι. 

Απρίλιος 1984 Η. ΚΡΙΛΡΑΣ 



ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΑΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ 

"Οπισθεν των νοτίων λόφων του υπό τον ναόν τής Αφαίας κείμενου 

χωρίου Μεσαγροΰ τής Αίγίνης, εντός τής χαραδρώδους κοιλαδος της αρχο- 

μένης εξ 'Αγίαο Μαρίνης καί καταληγουσης προς Δ. πέραν της γυναικείας 

μονής 4* τό «ίον Άσώματος κεΐται δ _συνοικισμί>? Σάλωνες, «*οτελου- 

μενος εξ 25 περίπου οίκων καί ών μέρος τοϋ Μεσαγρου. Εχει μιχραν , 1 

αίαν τής Μεται.ορφώσεως τού Σωτήρος (Άι-Σωτηρα) ,ής η βόρεια πλευρά 

είναι παλαιοτέρα, σώζουσα την αρχήν ανυπάρκτου νΰν τοξου Κα, η μνημηI δε 

τέδν ανθρώπων μαρτυρεί, 8τι πρό τινων δεκαετηρίδων άνεκτίσθη 10 πλεισ™ν 
μέρος τής εκκλησίας. Το θπέρθυρον είνε πώρινη πλαξ φέρουοα την ώδε δήμο- 

σιευομένην επιγραφήν. 

+ ΑΝ-ΙΓί Ρ^Ι6'ΚδΑΘΡώΝΚΑΙΑΝΑΚθΝ\ςΗθΘ\ΟίΚΑΠΛΝς6ΓΤΤΟζΝΑΟΟΤί( Α 

κγΗΜ^Ν'υ><^^^θ^[ηΑΝΤ^ΚΡΑΤώΡοςΛ,ΜΥίνΔΡσ 

ΠΟ0ΛκΑ*ΑΡΑΜ*Τ<»ΝΛΟΙ^^ 

^ ΠΛι* I 6 4- Τ' 
+ Άνηνέοβ-η ϊν βάΦοων καί άνακαινίβθη ό *εΐο; καί πάνσεπτος ναός τής *Α[γΙας Μετά] 

μ„ίφώ„»5 10® ««Ιον ί,μδν 1η··« Χί'·™· *■' Π«νιο^άχο»ο; δώ οννϊεοΐμ^ 
ΠοιΤτ,τοΰ Κασταρόνα και των λοιπών Αοιδίμων και μακαρίων κτιτόρων της [άγιας ] 

1046. 
νής τα-υτης 

Αριστερά δ λίθος είνε έλλιπής, άλλα ευθέως πως τετμημένος. Φαίνεται δτι !ν 

τή δεύτερα ενταύθα τοποθετήσει διηυθετήθη δ λίθος ούτως. Οι στίχοι κατα- 

λήγουσι πάντες είςτήν δεξιάν τομήν τού λίθου, άλλα το αντιγραφον μου 

δεν έπέτυχεν εν τοΰτφ. < ν/. 
Τό όνομα τής συνοικίας ενθυμίζει τον Σάλωνα (ο εσω αλωνας-ο Σάλω¬ 

νας = ή "Αμφισσα) καί τά Ξάλωνα τής Λέσβου και τής Κυπρου (πρβλ. 

Μενάρδον εν Άθηνα 1907 καί Έπετηρ. Βυζ. σπουδ. 1931, σ. 338 εα) και 

τά Πετράλωνα των ’Αθηνών. _ « > 
Ή επιγραφή λέγει περί [μο]νής (στ. 3 + 4, αν ορθως συμπληρω, αλλα 

περί τήν εκκλησίαν ούδέν ίχνος είδον ερειπίων προσφορών. Λίθοι πολλοί 

εΐργασμένοι περίκεινται, άλλ’ ούτοι προέρχονται πιθανώς εκ της τελευταίας 

άνακαινίσεως τής εκκλησίας, πλεονάσαντες. , 
Ό τελευταίος στίχος είνε καί βεβλαμμένος και ασβεστφ^ κεχρισμενος; 

άλλά δΤ επιμονής τίνος μείζονος, προς ήν επέλειπέ με ο χρονος, ίσως δυναται 

νά δώση καί τι πλέον. 
Οίκογένεια Κασταράκη (στ. 3) δεν υπάρχει εν τω συνοικισμφ. 

ΛΝΓ. Δ. ΚΙ,ΤΛΜΟΙΙΟΥΔΛΟΣ 

ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ 

ΚΑΙ 41 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΒΕΛΑΝ ΤΟΝ Γ' 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΙΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

Έν σοβαρότατη άνακοινώσει 

. ^ Ούγγρων ήτο άπό αιώνων Σίτου έθνους. 
» τους προ τής εν τη νυν πατρι ι Ί ^ συνδεδεμένη μέ τό Βυζάντιον. 

» Καί εκτοτε μένει ή^ιστορια «υτ°υ στ ^ ^ ^ σώση τ6 κράτος καί 

»Ό Ουγγρικός λαός υπεστη βαρυτα^ . ε=)σεβ(^ς καί ίπποτικώς τον 

»Βυζαντινών». „ „ - γ' ονέσεων άποδεικνυου- 

Τών τού “ίε^μΤ;ζ;“;ρημένων, θά προσπαθήσω συντόμως 
σών μάλιστα την αλήθειαν τω « « ' πόλεμος ήτο ή κανονική καταστα- 

νά περιγράφω τήν έποχην συνδεδεμένοι μέ έθνι- 

σις των εθνών. Εν ω ομω, Ούγγρων τοιοϋτοι υστερούντο του 

κόν μίσος, ο! δλιγοι μεταξύ Ο τ-ν πρ6 800 Ιτών γενομένων 
εξολοθρευτικού χαρακτηρο*. Ο ρ ουδέποτε δ3 ελειπεν έξ αυτών 

τούτων πολέμων ήτο η της Χ“^| ^οϊκογενειακαϊς ύποθέσεσιν. “Αλλως τε 
γενναία πρόφασις, τουτεστι βο | , , τιμητικήν δΤ άμφοτερους 
ί πόλεμοι ούτοι κατέληξαν ε^ διαρκή ^ειρηνην^τ μη ; , 

ίΕΕ 

1 01 οικογενειακοί δεσμοί, καί*£° ^ τής Ουγγρικής δυνα- 

* * ——~ 
ή Ουγγρική Μοναρχία· 
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ρος. Κατανικήσας τούς Πετσενέγους έπολιόρκησε τό Βελιγράδιον τό κατε- 

χόμενον υπό τού Νικήτα. Μετά πολιορκίαν μηνών τινων κόρη Οΰγγρίς 

άνάψασα πυρκαϊάν παρέσχεν είς τον Οδγγρικόν στρατόν άφορμήν, δπως 

επωφεληθή τής ταραχής καί είσορμήση είς την πόλιν. Ό Νικήτας ^παρεδόθη 

τότε είς τον Γέϊζαν1, δστις περιεποιήθη τούς αιχμαλώτους “Ελληνας. Ό Μιχαήλ 

Δούκας Παραπινάκης ευγνώμων εστειλεν αύτω δώρα και στέμμα. 

Δευτέραν φοράν οΐ “Ελληνες συνεκρούσθησαν μέ τούς Ούγγρους διά 

τήν εξής αιτίαν: Ό ’Άλμος, θειος τού Στεφάνου Β', συνομόσας κατά τούτου, 

προσέφυγεν είς τήν Κωνσταντινούπολή ζητών τήν προστασίαν τής αύτοκρα- 

τείρας Είρήνης2. Ό Στέφανος Β' (1114-1131) ζητεί τήν παράδοσιν τού 

’Άλμου, μή επιτύχουν δε αυτήν, κηρύσσει τον πόλεμον κατά τού αύτοκρά- 

τορος Ίωάννου Β' Κομνηνού. Ό πόλεμος ούτος ήρχισεν τφ^1128. Οί δύο 

στρατοί επολέμησαν νικώντες και νικώμενοι εκ διαδοχής εωσού, τού ’Άλμου 

άποθανόντος, συνωμολογήθη ή ειρήνη. ^ / 

Σπουδαιότατων πρόσωπον εν τή ιστορία των δύο λαών διεδραματισεν ο 

Μανουήλ Κομνηνός, (1143-1180)3 άναγορευθεις αύτοκράτωρ υπό τού πατρός 

αυτού Ίωάννου, αντί τού άδελφού του Ίσαακίου, ένεκα τής δραστηριότητας 

καί τού πνεύματός του. Πάντες οί ιστοριογράφοι τον περιγράφουσιν ως 

ίκανώτατον καί πολεμικώτατον αύτοκράτορα έ'χοντα μεγάλην σωματικήν ίσχύν 

καί επιβλητικόν παράστημα: ήτο μέγας, ήλιοκαμμένος, άρρενωπός, συμπαθη- 

τικώτατος καί πολιτικωτατος. 

*Ως ό πατήρ του, ούτω και ό Μανουήλ είχε σκοπόν: Μονοτε ίιηοε... 

αΐΐτα ΒΒηιιλιίιπιι 30 οοοίάοηΐοηι. 

Η ΕΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑι ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

Τώ 1141 άπέθανε Βέλα ό Β' (Υαΐ^ Βοΐ^, τυφλός Βέλα), άφίνων τρεις 

υιούς: Γέϊζαν, Λαδίσλαον καί Στέφανον. Προ τού θανάτου του είχε 

διορίσει διάδοχον αύτοΰ τον Γέϊζαν, ϊνα κυβέρνα εν Ουγγαρία, Κροατίφ καί 

Δαλματίφ. Τήν Βοσνίαν, ήν εκληρονόμησε παρά τής συζύγου του Ελένης, 

θυγατρός τού Ούρος, ήγεμόνος τής Σερβίας, άφινεν είς τον Λαδίσλαον, τήν 

δέ Συρμίαν είς τον Στέφανον. % 

Ή βασιλική λοιπόν οικογένεια τής Ουγγαρίας ήτο συγγενής με την 

υπό τήν έπιδεσποτείαν τής Κωνσταντινουπόλεως ούσαν Σερβικήν. Ό παλα- 

τίνος τής Ουγγαρίας Βέλους, αδελφός τού Βλάχου Τσούδομιλ, ήγεμόνος 

1 Ό Γέϊζας, ύστερον Βασιλεύς τής Ουγγαρίας ώς Γέϊζας Α' (1074 -1077), έξάδελφος 

του Σολομώντος, ήτο γνωστός διά τήν μεγαλοψυχίαν του. 

8 Ή Ειρήνη, Ούγγριστί Πίροσκα, ήτο θυγάτηρ του Βασίλειος Λαδισλαου Α Αγιου 

Λαδισλάου (1077 - 1095). , 
3 Πάπτεος τοΰ Μανουήλ ήτο ό Αλέξιος Α' Κομνηνός. Ό υΙός του, Ιωάννης Α , πατήρ 

τού Μανουήλ, ήτο σύζυγος τής Ούγγρίδος Είρήνης (Πιρόσκας). ν 

Μανουήλ ό Κομνηνδς *αϊ αί αχέσεις αϊτού π66ς Βέλον τόν Γ. «85 

, / Κτγγπγ ιιύ άναννιορίση τήν επικυριαρχίαν τού 
τής Σερβίας, τον παρωτρυτεχ, , κατάστασις όμως δεν ηύνόει τό σχέ- 

Βυζαντίου, αλλά τήν τής υη“8ι“ 1 „ ν Τ0Ϊ τε χαρακτήρος και τής 

διον τούτο, λαμβανομένου^ μα. ^ . ένύψωσις τής δυνάμεως 

ανδρείας τού Μανουήλ, του οποί Ουγγαρίας. Προς |φαρ' 

τής Βυζαντινής Αΰτοκρατοριας και η ΥΊ η- ! τής Σερβίας, ήτις 

μογήν των σκοπών του χρησιμέυσε ^ ίας Λέν Ιβράδυνε λοιπόν 

παρέσχε προφάσεις συγκρουσεως μ Σερβίαν καί νικήσας 

■·4-”" 

δερίκου Μπαρμπαρόσσα απειλουντος την γ διήρκεσε πολύ, 

συνομολογήσω ειρήνην μέ τον Μανουήλ Η ^ Πλίθαν- 

αϊτία δέ οί τού Γέϊζα αδελφοί & ηροοέφυγον είς τήν αυλήν 

ι:Γία™ί ζ:ι*:ι»^μ ***"?Λως 

τ»“. * **■”· “β,".,Τ,ι, ««λ. ι».ι»« .ν 
προθύμως *αι νικησας τ°ν Βυζαιτι _ %Γί„ανον εΐς τήν Ρωμανίαν άπε- 

Π*—· «>;«“«Τ 
θανον εν τή μαχΏ ταυτημ 6π00τηρίζη πλέον τούς αδελφούς 
μέ τόν Μανουήλ, δστις υπεσχε η μ τοϊ. α{,τοκρτίτορος τής 

αύτοΰ- καί ίπεκαλέσθη μεν ο Στεφα ς η ρ τοΰ οί,εοκράτορος 

Γερμανίας —/Γ,^ος Ιπιστρέφας είς τήν Κων- 

ένυμφεύθη τήν ήγεμονιδα * 

* ~ 
πενταετή πρωτότοκον υιόν του Στεφαιον άς δρίστη ευκαιρία 

•Ο τοΰ Γέϊζα Β' θάνατος "ΓνείΧαβολής λοιπόν εισβολών 

προς πραγματοποίησή των |πειγο\τως, επεμφε πρέσβεις 
εις τήν Σερβίαν μέ στ_ρατον Βασιλέα τόν Στέφα- 

εις τούς Ούγγρους ζητών όπως ουτ μη Ίί^ολόγησε δέ τήν 

νον, υιόν τοΰ Γέϊζα, άλλα τον τεφα , Φ 06γγρικδν Ιθίμων, καθ’ δ 

άξίωσιν τούτην διά της επικλησεω, τω Μ *ωιότο«ον άδελφόν τοΰ 
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Κατά τον Ουγγρικόν νόμον διάδοχης 6 βασιλεύς έπρεπε νά κατάγεται εκ τού 

αίματος ιών ’Άρπαδ. Γενικώς διάδοχος ήτο ό πρωτότοκος υιός τού βασι- 

λέως. Επειδή όμως εγένετο έξαίρεσις τού εθίμου τούτου, ό Μανουήλ έπω- 

φελήθη ταυ της διά νά παραδώση τον θρόνον εις τον προστατευόμενόν του 

Στέφανον. 

Οί Ούγγροι άπέρριψαν τήν αΐτησιν τού Μανουήλ, δστις μέ υποσχέσεις 

και άπειλάς έπλησίαζε προς τήν Ουγγαρίαν, έν’ φ ό Στέφανος Γ' εφυγεν 

εις τήν Ροζεοηχ 1 μέ τήν μητέρα του. Τό αποτέλεσμα ήτο οτι οι Ούγγροι 

ένέδωκαν, επειδή μέρος αυτών έπηρεάσθη υπό των απειλών και οΐ λοιποί 

έδελεάσθησαν υπό των υποσχέσεων τού Μανουήλ. Δέν άνεγνώρισαν όμως 

τον μισούμενου Στέφανον, αλλά τον αδελφόν αυτού Λαδίσλαον, δευτερό¬ 

τοκου υιόν τού Γέϊζα Α'. Ό Στέφανος έλαβε τό τρίτον τής Ουγγαρίας 

καί ώρίσθη διάδοχος. 

Τώ 1162 έτελεύτησεν ό Λαδίσλαος άρξας μηνάς τινας, ό δέ θείος του 

Στέφανος έχων κόμμα ισχυρόν μεταξύ των μεγιστάνων άνηγορεύθη βασιλεύς 

ως Στέφανος Δ', άλλ5 ό λαός μισών αυτόν, άτε σφετεριστήν, ήτο έτοιμος νά 

έπαναστατήση. Προ τοιαύτης καταστάσεως ό Στέφανος ήναγκάσθη νά έπι- 

καλεσθή τήν βοήθειαν τού Μανουήλ, δστις έπεμψε στρατόν εις τήν Ουγγα¬ 

ρίαν, τούθ’ δπερ ηΰξησε τό κατά τού Στεφάνου μίσος των Ούγγρων. Οί τού 

Στεφάνου οπαδοί τότε τον συνεβούλευσαν νά άποπέμψη τον Ελληνικόν στρα¬ 

τόν, διά νά ανάκτηση τήν τού έθνους εμπιστοσύνην, δπερ καί εγένετο. Ό Στέ¬ 

φανος Γ' δμως επωφεληθείς τούτου καί διοργανώσας στρατόν, Ιξεστράτευσε 

κατά τού Στεφάνου Δ' καί τον ένίκησεν, άναγκάσας αυτόν νά προσφύγη εις 

τήν αυλήν τού Μανουήλ. Ή βασιλική εξουσία περιήλθεν ούτως εις Στέφανον 

τον Γ'. Ό Μανουήλ προστατεύων Στέφανον τον Δ' προήλασεν επί τήν Ουγ¬ 

γαρίαν, αλλά καθ’ οδόν σκεφθείς δτι οί Ούγγροι ουδέποτε θά τον άναγνω- 

ρίσωσι, έσταμάτησε τον άγώνά του, έγκαταλιπών δέ τον Στέφανον Δ'ήκο- 

λούθησε νέαν οδόν. Έπιστρέψας εις Κωνσταντινούπολην, έστειλε πρεσβευτήν 

εις τούς Ούγγρους τον σεβαστόν Γεώργιον Παλαιολόγον, αρχηγόν των σωμα- 

τοφυλάκων του προσφέρων αύτοϊς τήν ειρήνην καί τήν φιλίαν του. Προς άπό- 

δειξιν δέ τής ειλικρίνειας του ύπεσχέθη νά συζεύξη τήν θυγατέρα αυτού 

Μαρίαν μετά τού Βέλα, αδελφού τού Στεφάνου Γ'καί νά άναγορεύση τούτον 

διάδοχον τού Βυζαντινού θρόνου. 

Ό περίφημος ιστοριογράφος Λουδοβίκος Θάλλοτση γράφει εν τφ έργφ 

του Βέλα ό Γ'. καί ή Ουγγρική Μοναρχία. «Ό Μανουήλ εν τή περιστάσει 

»ταύτη έπραξεν ούτω, διότι αυτό άνταπεκρίνετο μάλιστα εις τά συμφέροντά 

» του. Τόσον αχανές κράτος, ως τό Ανατολικόν Ρωμαϊκόν, είχε παραπολλά 

»ζητήματα, ένεκεν ακριβώς τής έκτάσεως αύυού. Εις τά ανατολικά σύνορα 
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>>δυσμαςητο^απησ^ημ πρ0*χάλει φροντίδας. Πολλάκις ησφά- 

:.μΓί«.ΐ»!. ·»♦=», <·«-·-«»* ~ ” ”·- 

’ο? οΖ,. «-«*■« “ * ί·; 
πτεύοντες τον σκοπόν του, έστειλαν τον Βέλα, οστι, εις την / 

ΜείάΊν Ϊ ΒΟ«, « Μανουήλ *βοοή^«ν 
. ν¥ Ουγγαρίαν τήν ΐπό των Ενετών κατεχομένην Δαλματίαν καιηξιωοετ 

εις τη Ο γγ ρ Ουγγρικού δμως συνταγματικού νομού 

* >'.εΐς » 

1§§§Ι^η§; 
3.ΊΧ —- ν·>» ·*~ι Κ„·; "Γ;; 

ί Α^τρίαρ, κατεκτηοε ,αλτν τό μαστόν μέρος της Δαλματίας. Τ<μ 1168. 

, , ~ -ίΐΛΡΐ Α ιΐΛΛ χώ δέ 1169 έγένννησε, παρά 
1 Ή επίσημος άναγόρευσις εγενεχο χφ 1 6 6 Αλέξιον), δστις εγένετο 

πάσαν προδοκίαν, παίδα ή βασίλισσα (τον ' , ^ άξίωμα χοΰ «Καίσαρος* 

ν,,ατοί ΜΟστπάθτι νά καχαοτήυχ, τον ΒεΙαν μεγαν βαο.λεα. 

1 Πρεσβοΰργον, Ουγγριστί Ροζεοπγ. 



288 Φ. Μουράτυ 

ό Βυζαντινός στρατός, ένισχυθείς μέ Πέρσας, Γερμανούς, Ιταλούς και Σέρ- 

βους μισθοφόρους, προήλασεν έκ νέου υπό τον Ανδρόνικον Κοντοστέφανον 

κατά των Ούγγρων διοικουμένων υπό του παλατίνου Διονυσίου. Οί Ούγγροι 

ένικήθησαν περί τό Σεύγμινον. Ή Δαλματία έκυριεύθη πάλιν υπό των Ελλή¬ 

νων, τφ δέ 1172 την 41ιν Μαρτίου, 6 Στέφανος Γ' έτελεΰτησε μή άφήσας I 

κληρονόμον. 

βελας γ' (1173-1196) 

% 
% 
)§ 
ϊ; 

Μετά τον θάνατον του Στεφάνου Γ' έγιναν κομματικαϊ διχοστασίαι εν 

Ουγγαρία. Εν φ ο Βέλας ήτο ακόμη έν Κωνσταντινουπόλει, οι οπαδοί του 

έστειλαν πρεσβευτάς προς αυτόν προσκαλοΰντας αυτόν εις την Ουγγαρίαν, 

ως πρεσβΰτερον του γένους των *Αρπαδ. Ό Βέλας, έχων δικαιώματα επί τοϋ 

θρονου, προηλασεν εις την Ουγγαρίαν επί κεφαλής Βυζαντινού στρατού. 

Μέχρι τής Σαρδικής συνωδευσεν αυτόν ό Μανουήλ, οστις προ του αποχαιρε¬ 

τισμού ώρκισεν αυτόν, όπως αείποτε περιφρουρή τά συμφέροντα τής Βυζαν¬ 

τινής Αυτοκρατορίας. 

Κατ άρχάς, ό Βέλας είχεν αντιπάλους, των οποίων ηγέτης ήτο ό δευτε¬ 

ρότοκος αδελφός του Γέϊζας, ό έπιθυμών τον θρόνον, "Αλ?ι.ην αντιπολίτευ¬ 

σή άπετέλει τό κόμμα τής χήρας βασιλίσσης, ήτις ήθελε νά ασφάλιση τον 

θρόνον εις τον γεννηθησόμενον υιόν της. Ό Βέλας ήτο ήναγκασμένος νά 

άρχίση την κυβέρνησίν του καταστέλλων τά εναντία κόμματα. Ό αρχιεπίσκο¬ 

πος του Στριγονίου Λουκάς Βάνφυ, αρχηγός ών του κόμματος τής βασιλίσ- 

σης, ηρνηθη την στέψιν. Ο Βέλας παρεκάλεσε τότε τον πάπαν τής Ρώμης 

Αλέξανδρον νά έπιτρέψη, όπως ή στέψις τελεσθή υπό του αρχιεπισκόπου του 

Καλοτσα. Ο παπας το επέτρεψεν επί τφ δρω όπως ό Βέλας διατηρή την 

δόξαν καί τό μεγαλεΐον τής δυτικής Λατινικής εκκλησίας. Ή στέψις εγένετο 

τφ 1178. 

Αμα τή άναρρήσει του ό Βέλας άπεδείχθη ενεργητικώτατος εν τή ρυθμί¬ 

σει των του κράτους. Ηρχισε με αναδιοργανώσεις· ώς προς την πολιτικήν του 

ηρκεσθη, ετι του παρόντος, νά συμμορφωθή προς τάς περιστάσεις. Ή αποχή 

από διαχυτικήν πολιτικήν ήτο λογική. Πράττων ούτως, έκράτησε τον λόγον 

του έναντι του Μανουήλ καί ενήργησε μέ σκοπιμότητα. Ή Δαλματία, ύποτε- 

ταγμένη εις τό Βυζάντιον δεν ήτο επικίνδυνος καί ή πρός τον Μανουήλ φιλία, 

ασφαλιζουσα τα νοτιά σύνορα τής Ουγγαρίας, έδωκεν εις τήν Ουγγρικήν 

πολιτικήν μεγαλυτέραν ροπήν πρός δυσμάς. Τά τότε πράγματα υπεχρέωσαν - 

Βέλαν τον Γ να στραφή πρός τήν δΰσιν. Καίπερ τιμών οΰτος τον ισχυρόν ■ 

Γερμανόν αυτοκράτορα Φρειδερίκον Α', δεν τον άνεγνώριζεν ώς αύθέντην, 

διότι, ως καλώς εγνωριζε, μονον αί μέ τήν "Ιταλίαν διαφωνίαι του τον ήμπό- 

δισαν να βάλη εις πράξιν τάς περί τής Ουγγαρίας αξιώσεις του, τάς όποιας 
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έματαίωσε ή πρός τον Μανουήλ φιλία καί.ή μέ τον πάπαν τής Ρώμης ομό¬ 

νοια του Βέλα. Αγαθή πολιτική λοιπόν ήτο νά θέση τφ 1176 εις τάς διατα- 

γάς του Μανουήλ χιλιάδας τινάς Ούγγρων στρατιωτών διά τήν εις Μικράν 

Ασίαν εκστρατείαν. 

Μετ’ ου πολύ ό Βέλας ήτο σεβαστός παρά τοΐς Ούγγροις καί έν τφ 

εξωτερικφ, τού δέ υιού τής βασιλίσσης άποθανόντος νεογεννήτου, τό κόμμα 

αυτού ένισχΰθη. Ό Γέϊζας, βλέπων τήν δραστηριότητα τού Βέλα, εφυγεν εις 

τήν Αυστρίαν, έπειτα εις τήν Βοημίαν. Μή γενόμένος δεκτός εκεί, έπεκαλέσθη 

τήν επικουρίαν τού Γερμανού αύτοκράτορος, επίσης όμως χωρίς επιτυχίαν. 

Έν τφ μεταξύ ο Βέλας έτιμώρησεν αύστηρώς τούς οπαδούς τού Γέϊζα καί 

έξώρισεν εις τήν Ρωμανίαν τήν μητέρα αυτού, τήν συνταχθεΐσαν πρός τήν 

μερίδα του Γέϊζα. 

Ό Γέϊζας, έκδοθείς εις τον Βέλα υπό τού δουκός τής Βοημίας, κατεκλεί- 

σθη εν φυλακή, όπου έμεινεν επί 15 έτη. Έκτοτε ή εσωτερική καί εξωτερική 

ειρήνη έν Ουγγαρία ήτο σταθερά. 

Ό Βέλας έμεινε πιστός εις τον Μανουήλ. Τούτου πολεμούντος έν τή 

Μικρά Άσίφ, ό Βέλας δέν ανησύχησε τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν του¬ 

ναντίον έστειλεν εις τον Μανουήλ επικουρικόν στρατόν υπό τον Βάνον 

’Όμπουδιν καί τον Βοϊβόδαν Λέουσταν. 

Ο ΒΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 

Έξ αρχής ό Βέλας άπεδείχθη δραστήριος καί μέ πολιτικήν πείραν αρχη¬ 

γός κράτους. "Ηρχισε μέ τήν έξολόθρευσιν τής ληστείας εις τό κράτος του' 

εις τον Μανουήλ ήτο υποχρεωμένος διά τάς πολιτικάς καί οικονομικός γνώ¬ 

σεις, άς επραγματοποίησε πρός όφελος τής Βασιλείας. Τέως ή διεξαγωγή 

τών δημοσίων καί ιδιωτικών δικών έγίνετο διά ζώσης φωνής, τών άντιδίκων 

παρισταμένων προσωπικώς ενώπιον τού βασιλέως. "Εκτοτε διωργανώθησαν 

ύπηρεσίαι, όπου αί δικαζόμενοι υποθέσεις εξετίθεντο έγγράφως. Ό Βέλας 

κατέστησεν υπηρεσίας καί αξιώματα δημοσίων καί αύλικών αρχόντων. Ή 

τάξις καί ό πολιτισμός προώδευσαν, κυρίως εις τά χωρία. Οί χωρικοί, κάτοι¬ 

κού ντες τέως υπό σκηνάς, έκτισαν οικίας. 

“Ολίγον μετά τήν Μικρασιατικήν εκστρατείαν, άπέθανεν ό Μανουήλ τή 

24 Σεπτεμβρίου 1180, βασιλεύσας επί 38 έτη καί 3 μήνας. 

Μετά τον θάνατον αυτού ή Δαλματία έκήρυξε πίστιν καί υποταγήν εις 

τό Ουγγρικόν στέμμα. Ό Λουδοβίκος Θάλλοτση γράφει περί τούτου επί 

λέξει: «Ή νέα κατοχή τής Δαλματίας γενομένη χωρίς διαμαρτυρίας έκ 

» μέρους τού Βυζαντίου άποδεικνύει, ότι προηγήθη αμοιβαίος συμβιβασμός, 

»ό Μανουήλ έθεώρει πρόσκαιρον τήν κατοχήν τής Δαλματίας. Μετά τον 

» θάνατον τού Μανουήλ ό Βέλας αμέσως εισήλασε νία ίαοΐί καί πάντες έχά- 

»ρησαν διά τήν ειρήνην». 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, έτος ΙΑ', 19 
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Μετά τον θάνατον τοΰ Μανουήλ επήλθον ανακτορικοί άνατροπαι εν 

Κων/πόλει. Ό Ανδρόνικος κατέλαβε την αρχήν. Ό Βέλος έ'δραμεν εις βοή¬ 

θειαν τής αύτοκρατείρας και του υίοΰ της Αλεξίου, άλλ’ άμφότεροι εδολο- 

φονήθησαν προ τής άφίξεώς του. 

Μετ’ ού πολύ άπέθανεν ή σύζυγος του Βέλα *Αγνή ή έξ "Αντιόχειας. 

Τό έπιόν έτος οΰτος ένυμφεύθη τήν Μαργαρίταν αδελφήν του Φιλίππου ΣΤ' 

και χήραν τού Ερρίκου βασιλέως τής Αγγλίας. Των ακολούθων συμβάντων 

έξερχο μενών του πλαισίου τής παρούσης μελέτης, αναβάλλω τήν έξιστόρησιν 

αυτών εις άλλοτε. 

Φ. ΜΟΥΡΑΤΥ 

V 

Βιβλιογραφία. 

Αεζί&Ιοδ Μ. έδ Ρείίιδ 3 ά η ά ο γ, Α Νεταζεί Τοτίέηείε. 

Βταπβΐ άε Ρ τ ε 5 1 ε ε ί Α. Βίαιιείιεί, Οτέεε. /.Λ | 

ΡογβΙογ, III. Βέΐα, · ■.····;!. 

ΗθίδεηΒβΓ^ Α η % ιι 8 ί, ϋπ££ΐΓη ιιηά Βγζαηζ. 

Η ό τη η η Β α 1 ί η I, ΜαμναΓ Τδι ίεηεΐ. 

Κηΐίηνί Κβτβηβ, Βέΐ3 Κίπίΐν, 

Μ 3 Γ ο 3.1 γ II ε π Γ ΐ 1τ, δζοηΐ Γόδζΐό όδ Κδηγνοδ ΚάΙιηάη. 

II α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία τοΰ Ελληνικού “Εθνους. 

ΤΙιαΠοεζν ί,&ςοδ, III. Βεία βδ α Μα§γατ Βίτοιίηίοτη. 

ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΝΤΖΕΡΗ 

Έν τή έν Άθήναις Βιβλιοθήκη τής Βουλής των Ελλήνων υπάρχει 

ό ύπ’ άριθ. 117 κώδιξ1, δωρηθείς προ πολλών ετών υπό του σοφού ’Άρχον- 

τος και Μ. Χαρτοφύλακος καί Χρονογράφου τής τοΰ Χριστού Μ. Εκκλησίας 

κυρίου Μανουήλ Γεδεάόν, έν φ περιέχοντας προς τοΐς άλλοις, ό βίος τού 

Ευγενίου Ίωαννουλίου 2 καί ένδεκα εν δλφ έπιστολαί τού Πατριάρχου Κ/πό- 

λεως Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή, τού από Δέρκων 3. 

Ό κώδιξ ούτος άντεγράφη υπό τοΰ μητροπολίτου ΙΙαροναξίας Νεοφύ¬ 

του Λαχοβάρδου τού Βυζαντίου, ως δήλον καθίσταται εκ τίνος σημειώματος 

έν τέλει τής βιογραφίας τοΰ Ευγενίου Ίωαννουλίου σημειωμένου έν σελ. 85 

καί έχοντος ώδε : * 

«Έν δέ τώ αωβ^ (= 1802^) σωτηρίφ έτει μαρτίου κα^ αντέγραψα 

εκ τού πρωτοτύπου καί καθολικού τον αυτόν βίον, τοΰ αοιδίμου Ευγενίου 

καγώ ό ταπεινός μητροπολίτης Παροναξίας Νεόφυτος ό Βυζάντιος ό Λαχο- 

βάρδης έν τή νήσφ Νάξφ : φ » 

Αί έπιστολαί τοΰ Σαμουήλ Χαντζερή περιλαμβάνονται έν ταΐς σ. 95-109. 

1 2π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Ε’ σελ. 104-106. 

2 Τον βίον τοΰ Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ Αίτωλοΰ έξέδωκε τό πρώτον ό Σάθας 

έν Μεσαίων. Βιβλιοθ. τόμ. Γ' σ. 423-479. ’Επανεξέδιοκεν αυτόν ό μακαρίτης 2π. Λάμ¬ 

προς έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 74 κώδ. τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής (Σπ Λάμπρου, Νέος 
Έλληνομνήμων τόμ. Δ' σελ. 27 - 82 καί 109). 

3 Έν τή σελ. 95 υπάρχει τό ακόλουθον βιογραφικόν σημείωμα περί αύτοΰ. «Σαμουήλ 

ό σοφώτατος ήν Βυζάντιος, ό υιός τοΰ παπαγίαννάκη εντίμου καί πλουσίου άνδρός' 

έγεννήθη έν έτει ρψψ ( = 1700) έμαθήτευσε παρά ΔωροΟέφ διδαοκάλφ τφ Λεσβίφ καί 

έγινε άριστος γραμματικός ποιητής καί φιλόσοφος, έπαιδεύθη καί τήν λατινίδα φωνήν 

καί ήν ευδόκιμων κατ’ άμφιο- έγινε τό πρώτον Ίεροδιάκονος καί Σκαρλάτος ιόν τφ όνο- 

μάτι, άντωνομάσθη Σαμουήλ· έγινε καί αρχιδιάκονος τής μεγάλης έκκλησίας, τοΰ Παϊ- 

σίου τοΰ από Νικομήδειας τοΰ Κιουμουρτζόγλον καί από αρχιδιάκονος μητροπολίτης 

Δέρκων* έπειδή τότε ή μητρόπολις Δέρκων ήτον μετά τον “Ιμβρου, έσχατος 6ηλ. θρόνος 

των μητροπολιτών, επί τής τρίτης πατριαρχείας κοινή ψήφω προεβίβασαν τον θρόνον 

τοΰ Δέρκων μετά τον Χάλκη δόνος καί έγινεν ό Δέρκων θρόνος όγδοος καί έμεινεν είς 

αυτήν τήν τάξιν έξωσθέντος Ίωαννικίου του Καρατξά, τοΰ άπό προέδρου Χαλκηδόνος, 

του καί ΙΙεκίου πατριάρχου χρηματίσαντος, κοινή ψήφφ πάντων των έν τή βασιλευούση 

έν έτει φψξγφ (= 1763*4») έγινεν ό κυρ Σαμουήλ άπό Δέρκων, πατριάρχης Κων/πόλεως 

καί πατριαρχεύσας χρόνους πέντε έξώοθη τοΰ θρόνου». Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί 
Πίνακες, σελ. 657. 
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Τοΰ Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή έξέδωκε τό πρώτον είκοσι καί 

τρεις έπιστολάς ό κ. Μανουήλ Γεδεών1 έξ άλλου κωδικός, εξ ών άλλαι μέν 

είναι χρονολογημένοι, αλλαι δέ αχρονολόγητοι, ώς φαίνεται έκ τοΰ επομένου 

καταλόγου αυτών, ον συνέταξα κατά σειράν τής δημοσιεΰσεως αυτών. 

1. Κυρίλλφ τφ πρώην Κωνσταντινουπόλεως 2. ,αψνθ' (=1759). 

2. Τφ Κωνσταντινουπόλεως Μελετίφ τώ από Λαρίσσης3* (αχρονολόγητος). 

3. Τώ αΰτφ και τή περί αυτόν των αγίων άρχιερέτον ιερά όμηγΰρει τον 

εν Χριστφ αδελφικόν ασπασμόν* ,αψξη' (=1768). 

4. Τοίς έν Βασιλευοΰση άγαπητοΐς άδελφοΐς καί συλλειτουργοΐς ό πρώην 

Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ ό από Δέρκων εΰ πράττειν* (αχρονολόγητος). 

5. Τοΐς αύτοΐς· (αχρονολόγητος). 

6. Τφ εύγενεστάτφ και λογιωτάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Νικολάφ 

Καρατζα εΰ πράττειν* (αχρονολόγητος). 

7. Τφ εύγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκω κυρίφ Νικολάω Καρατζα* (αχρο¬ 

νολόγητος). 

8. Τφ εΰγενεστάτω άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Νικολάω Καρατζφ* (αχρο¬ 

νολόγητος). 

9. Τφ εύγενεστάτφ άρχοντι μεγάλφ λογοθέτη τής τοΰ Χρίστου Μεγά¬ 

λης Εκκλησίας καί μεγάλφ διερμηνευτή τής κραταιάς βασιλείας κυρίφ κυρίφ 

Νικολάφ Σοΰτζφ* (αχρονολόγητος). 

10. Τφ αΰτφ* (αχρονολόγητος). 

11. Τφ αΰτφ* (άχρονόγητο,ς). 

12. Τφ άρχοντι μεγάλφ σκευοφΰλακι τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλη¬ 

σίας και προόην μεγάλφ σπαθάρη κυρίφ Άθανασίφ Κομνηνφ Ύψηλάντη* 

(αχρονολόγητος). 

13. Τφ αΰτφ* (αχρονολόγητος). 

14. Τφ αΰτφ* ,αψξθ' (=1769). 

15. Τφ εύγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Δημητράσκφ Σοΰτζφ* 

(αχρονολόγητος). 

16. Τφ εύγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Μιχαλάκη Σοΰτζφ* 

(αχρονολόγητος). 

17. Ιωάννη Χατμάνφ Σοΰτζφ εΰ πράττειν* ,αψξα' (=1761). 

18. Τφ εύγενεστάτφ εν άρχουσι μεγάλφ ποστελνίκφ κυρίφ Άλεξάνδρφ 

Ύψηλάντη εΰ πράττειν. ,αψνθ' (= 1759). 

1 Μ. Γεδεών, Σαμουήλ του Χαντζερή Πατριάρχου Κωνταντινουπόλεως έπιστολαί 

ανέκδοτοι, έν «Εκκλησιαστική Αληθείς» τόμ. Δ’ (1883-1884) σελ. 25*28, 57 -59, 145- 

148, 167 -168, 194 -195, 200 - 203, 219. 

2 Ούτος είναι Κύριλλος ό Ε' ό άπό Νικομήδειας ό Καράκαλος, ό έκ Δημητσάνης. 

;ί Οΰτος είναι Μελέτιος ό Β', ό άπό Λαρίοσης, ό έκ Τενέδου. 

19. Τφ άγαπητφ μοι άδελφφ άγίφ Προΰσης κυρίφ Μελετώ) εΰ πράτ- 

τειν* (αχρονολόγητος). 

20. Τφ αΰτφ ,αψξ' ( = 1760). 

21. Άλεξάνδρφ σπαθάρη εΰ πράττειν* (αχρονολόγητος). 

22. Ποστελνίκφ Γεωργίφ εΰ πράττειν* (αχρονολόγητος). 

23. Τφ εύγενεστάτφ άρχοντι ποστελνίκφ κυρίφ Κωνσταντίνα) Μου- 

ροΰζη* (αχρονολόγητος). 

Είτα έκ τοΰ ΰπ’ άριθ. 136 κώδικος τής Βιβλιοθήκης τής έν Χάλκη Θεο- 

λογικής Σχολής, έν τφ όποίφ περιέχονται καί αι ανωτέρω είκοσι καί τρεις αι 

έκδοθεΐσαι υπό Μανουήλ Γεδεάΐν, ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην 

Παραμυθίας κΰριος Άθηναγόρας 1, έξέδωκε μίαν επιστολήν τοΰ 1769 έτους, 

ήν ό Χαντζερής άπέστειλεν έξ Αγίου ’Όρους προς τον Προΰσης Μελέτιον. 

Έκ των ειρημενών ενδεκα επιστολών αί εννέα πρώταί είσιν έκδεδομέναι, 

αι δέ δυο τελευταΐαι ανέκδοτοι, έξ ών ή δεκάτη άπευθΰνεται προς τον Ευγένιον 

Βοΰλγαριν καί είναι αχρονολόγητος. Έγράφη όμως επί τή αγγελία τής Ικδό- 

σεως τοΰ Θεοδώρητου, ήτοι τφ 1768, δτε έξεδόθη ό α' τόμος των έργων τοΰ 

επισκόπου Κΰρου Θεοδώρητου, έν φ καί ή προσωπογραφία τοΰ Σαμουήλ2. 

Ή έπιστο?ά| έχει οΰτω: 

Τφ οοφωτάτω Ενγενίω τώ Βονλγαρι εν πράττειν. 

»Τίνα Θεοδώρητον τΰποις έκδοθήναι βουλει, ώ φίλτατε, τοΐς μή Θεοδω- 

ρήτοις; προς τίνας καί υπέρ τίνος; δπου μηδέ δνομα ΐσασι μηδέ ειδέναι βοΰ- 

λονται τοΰ άνδρός καί καλώς ποιοΰντες* τροφής γάρ τής αναγκαίας ΰστέρην- 

ται, τά πάντα δεΰτερα ηγούνται, έσχάτη πενία συζώντες οΐ τάλανες καί 

άπαρηγορήτφ πενία κατατρυχόμενοι* οΐχεται, οΐχεται τά καθ’ ημάς, ώ κοσμιώ- 

τατε άνερ, καί τέλεον εδυ ό τοΰ ήμετέρου γένους άστήρ καί όλίγοις ύστερον 

χρόνοις, τή νυν κατασχοΰση τοΰ χειμώνος φορά, οΰχ όπως άρουρα, άλλ’ οΰδέ 

άρωτήρ φανήσεται έν ήμΐν, Θεοδώρητος δέ καί εΐ τινες άλλοι οΰκ οΐδαμεν 

ποΰ τοΰ άέρος, ή ποΰ τής κάτω χθονός στήσονται. αμελεί οΰ τοΐς γράμ- 

μασι παρακολουθητέον, άλλα τοΐς πράγμασι, και πρώτα των ονομάτων τά 

πράγματα τιμητέα τοΐς γε σώφροσι* οΐ δέ προ ημών τό καθ’ εαυτόν περι- 

νοών έκαστος, ώς είχε γνώμης καί φΰσεως, έ'λαθον τή τών κοινών προδοσίφ 

εαυτούς οίκτρώς πεπρακότες, ώς μηδέ δνομα σφών τοΐς μετέπειτα καταλι- 

πεΐν, ώστε καί τους νυν όντας, λείψανον μικρόν τοΰ δυστυχοΰς υμών γένους 

έν οΰδενί λόγφ έχειν, τών τοιοΰτων τους λόγους, τοΐς πράγμασι προσέχον¬ 

τας αΰτοΐς, μονονουχί βοώσι τό τινων παλαιών δοξομανές καί τινων την 

αβελτηρίαν ανηλεώς οΰτω προϊεμένων, τά πάλαι καλά καί λαμπρά τοΰ γένους 

1 Μ. Πρωτοσυγκέλλου Άθηναγόρα. Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή ανέκδοτος επι¬ 

στολή, έν τφ «Νέφ Ποιμένι» έτ. Β' (1920) έν Κ/πόλει σελ. 79-87. 

! Τά έργα του Κύρου Θεοδώρητου έζέδωκεν εις πέντε τόμους έν Ηαΐΐε τής Σαζω- 

νίας τφ 1768-1775, 
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ημών. "Οθεν άγαμαί σου τής προθυμίας, άλλως τε, άλλα και τή σπουδή τής 
τοΰ βίβλου τοΰτου έπιδόσεως. προλέγω δέ σοι και προαναφωνώ, δτι εις 
κενόν έσται τουτί το σπουδασθησόμενον και χάριν μηδεμίαν μηδένες οΐσον- 

ται τή σή έλλογιμότητι τοΰτου γε ενεκεν, έρρωσο' ή δέ τοΰ Θεοΰ χάρις 

μετ’ αυτής τοΰ άγαπητοΰ μοι. , <0 Σαμουήλ». 

Ή δέ ιβ' απευθύνεται προς τον επίσκοπον Άρδαμερίου, ου τό όνομα 
άτυχώς δεν σημειοΰται. Φαίνεται όμως δτι οΰτος είναι ό Διονύσιος Δαπόντες 
ό ’Άνδριος\ δστις δεν είναι γνωστόν πότε ακριβώς εξελέγη Άρδαμερίου. 

Τοΰτου υπάρχει εν τώ ΰπ3 άριθ. 88 κώδ. τής έν 'Αγίψ ’Όρει μονής τοΰ 
Ξενοφώντος1 2 (σ. 440) άπόκρισις προς τον έρωτήσαντα, τίνα γνόίμην έχει 
περί τοΰ άνωνΰμου βιβλίου τοΰ περί τής Θείας Μεταλήψεως, χρονολογούμενη 
τώ 1785 Τανουαρίου 29, την οποίαν έξέδωκεν ο κ. Μ. Γεδεών3. 

Ή ιβ λ επιστολή αΰτη είναι αχρονολόγητος, ώς επί τό πλεΐστον δμως αι 
έπιστολαί τοΰ Σαμουήλ Χαντζερή έγράφησαν μετά τήν δευτέραν παραίτησιν 
αΰτοΰ από τοΰ Οίκουμενικοΰ θρόνου, ήτοι μετά τό 1774 έτος. Ό Σαμουήλ, 

ώς άναφέρεται εν τή γ' ταΰτη επιστολή, έγραψε καί πρότερον δΰο ετέρας επι- 

στολάς προς τον Διονΰσιον, οστις, κατά τον Καισάριον Δαπόντεν, έφημίζετο 
διά μάθησιν και ήτο λόγιος ιεράρχης4. 

Τώ αγαττητώ μοι εν Χριστώ άδελφώ άγίφ :Α ρδαμερίρ) εν ττράττειν. 

» Λελΰπημαι έφ3 οίς άθυμεΐς διά μικρού μή ευτυχών γράμμασιν ήμετέ- 

ροις· σημεΐον τοΰτο ποιοΰμενος άντικρυς ΰπονοίας τίνος οΰ των επαινούμε¬ 

νων αλλά μή γένοιτο τής σής επιείκειας καί γλαφυρότητος καί χρηστότητας 
άμνήμοναφανήναι, πάντων | μάλιστα άγέστατον; τοΰτο κρινόμενον παρ’ήμιν. 

διό καί τρίτον ήδη έπιστέλλω καί εις αΰθις τ3 αυτό ποιων οΰ παΰσομαΐ' καί 
θάττον άν τις έν ΰλη βαθεία πεσών διαμάρτοι ξΰλου ή Σαμουήλ Άρδαμε- 

ρίου, τοΰ τιμιωτάτου άδελφοΰ, έπιλήσεται. 

’Έρρωσο· δ έν Χ$ αγαπητός αδελφός Σαμουήλ. 

Έν *Αθήναις κατά μήνα Όκτώβριον 1933 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩ, ΣΑΒΡΑΜΗΣ 

1 Πίστη Διονυσίου (πρ. Μητροπολίτου Ξάνθης), Περιγραφή τής νήσου "Ανδρου 

έκδοθεΐσα υπό Όμηρου Δ. Μαλλιού, Έν Έρμουπόλει Σύρου 1881, σελ. 56. Πρβλ. Και- 

σαρίου Δαπόντε, Ιστορικός κατάλογος παρά Κ. Σάθφ, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, 

τόμ. Γ' σελ. 110. 

2 Σπ. Λάμπρου, 0&1&1ο§;ιΐ6 οί ΐΗε Μ&αιΐδοπρίε οη ΜοχιηΙ ΑίΕοε, Οαηι- 

1395. ίοπι, I σελ. 72. 

8 Μ. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Έκκλησίρ. Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν 
"Αλωσιν έν «Εκκλησιαστική Άληθεία» τόμ. Γ’ (1882-83) σελ. 671 -672. 

* Ό Άμασείας "Ανθιμος Άλεξούδης αναγράφει έν τφ καταλόγω των Επισκόπων 

Άρδαμερίου τφ 1725 τον Θεόκλητον καί τφ 1785 τον Διονύσιον! 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΒΗΣΣΑΝΗΣ - πωγωνιου 

•Εν τή Κοινοϊΐχδ 

* “*χ" 
[> καί δημοσία ευχαριστώ θερμώς. καταγομένου έγκρίτου δικη- 

Ταΰτα δέοντος, δστις είναι 

^όρου κ. Θεοφανου. _ ■ ’ βίβλιοθήκης, διότι αυτός κυρίως κατωρ- 
ιαί ό κυριώτερος εκ των ιδρυτ ξ: Γ _Ρ Λλι0·5ήκην τής Βησσάνης, καί 
ίίωσε νά συγκέντρωση και διαφυ .α,η κα1 |ντυπα άποκείμενα 
Η ιών πέριξ ακόμη χωρίων, χειρόγραφα, ^ „ παλαιογραφικώς 

,,35, κακετσε. Καί τά νεώτΐ μέχρι 
περιγράφω κατωτέρω, τα δε έγγραφα εινα 5 = -ς (οδ ’Αλή Πασσά. 

τών ήμερων ημών ίςικνουμενα, -“ι0“ χε,ρόγραφα, ήτοι ?να νομοκάνονα 

ί «5—- - ■* *- * 
Μονής αγίου Νικολάου Σκαμνελίου. 

1. 
Χαρτ. 0,18X0.13, αίώνος ΙΣΤ'. (φ. 32/). 

οι τίτλοι Τών κεφαλαίων είναι^ι’ 

Τά άφυλλα είναι έκ χονδροί) χάρτου κεκα- 

λυμμένου ΰπο δέρματος. 

Νομοχάνων τον Μανουήλ Μαλαξον. 

,Τώείς πρωτοκαθεδρίας τών όσιωτάτων π(α- 

Έν φ. 325 -φ· 3™, αί ^αρχιεπίσκοποι αί όποιοι είρίσκονται 
τ)ριαρχών· και αι μηί’ΐΦ ,ι ’ ' - »„„,ΐίδι Κωνσταντινουπόλεως». 
Φ οημβρον καί είναι δποκείμεναι τη 1562 ^ άρχι6ρα- 

■ — “ ”5” 
εκδεδομένον. 
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2. 
Χαρτ. 025χ0,17, ετ. 1805 (φ. 215). 

Ό κώδιξ έφ5 απλοί χάρτου είναι γεγραμμένος υπό του Τερομονάχου 
Σαμουήλ τής Τέρας Μονής των Μεγάλων Πυλών τής επιλεγόμενης του 

Δουσίκου. 

Οΐ τίτλοι των κεφαλαίων καί τό αρχικόν γράμμα έκάστου έξ αυτών είναι 
δΓ έρυθράς μελάνης γεγραμμένοι. Τά εξώφυλλα είναι έκ ξύλινων πλακών 
κεκαλυμμένων υπό δέρματος. Έκάστη σελις έχει 16 στίχους. Σημειωτέον δ’δτι 
τό χειρόγραφον είναι σελιδωμένου, επειδή δμως ή σελίδωσις είναι εσφαλμένη, 

ήρίθμησα τούτο εκ νέου κατά φύλλα. 

Νόμιμον. 

Τό Νόμιμον τούτο συνετάχθη εκ διαφόρων άλλα>ν νομίμων. Άναφέρον- 

ται εν αυτφ έργα του Κίτρους Τωάννου, του Μεγάλου Βασιλείου, συνοδικοί 
κανόνες, τό έ'ργον του νοφύλακος Μιχαήλ του Χούμνου, του είτα μητροπο¬ 

λίτου Θεσσαλονίκης, περί βαθμών συγγένειας (φ. 219 α-φ. 221 β), του 
Θεσσαλονίκης Συμεών κ.ά. 

Έν φ. 3 Ρ σημειουται τό εξής. 

Μ. Μάθος γραφο 1828 δεκεβριου 27 

ού'τως ό θείος βίβλος ονομάζεται νώμως καί επάρχει του κυρ Γιαννάκι Γραμ¬ 

ματικοί) από Φραστανά καί αντιχι και τον χάση καί τον έβρη τινάς χριστιανώς 
και τον δό σι να μιν λαβή τι κάρα τριακοσίων δέκα όκτό πατέρον. 

ά8'β8 Δεκεμβρίου 27: Φραστανά. 

1828. 

Έν φ. 5 “ 1832 οο τής 27 : μα'ίου. Φραστανά. 

Ούτος ό θειος νόμος υπάρχει του κυρ Γιανάκει Γραμματικού του ’Άγου 
Βαστάρι καί Ιδιάβασα εγώ ό Γιόργης Αναστασίου Βισσιάνοτ. 

Έν φ. 240 α σημειουνται τά εξής. 

Έτελειώθη τό παρόν καί περιφανή νόμιμον, εις τους 1805, ίνδικτιώνος 
ή, εν μηνί, Ίουλίφ 19“, διά χειρός αμαθούς καί αναξίου Σαμουήλ ιερομό¬ 

ναχου τής μεγάλης καί σεβάσμιας μονής τής ονομαζόμενης τών μεγάλων 
Πυλών του Σωτήρος Χρίστου, δ καί Δοΰσικον, διά συνδρομής καί εξόδων 
τω πανοσιωτάτω άγίφ πνευματικά) κυρίω Ιωσήφ ίερομονάχου, εκ τής αυτής 
μονής, γέννημα καί θρέμμα· καί έστω εις ένδειξιν. 

Χειρ μέν έγγράψασα, σήπεται τάφω, 

γραφή δέ μένει, εις πληρεστάτους χρόνους. 

Τέλος καί τω Θεω 
, πρέπει , 

, δόξα , 

αμήν. 

Έν φ. 242 β καθέτως σημειουνται τά εξής υπό τύπον επιστολής, πιθα¬ 

νώς υπό του Γ. Άναστ. Βισσιάνοτ. 

«Εύγενέστατέ μοι κύριε κύριε Γιάνάκυ Γράμματηκαί αδελφικώς σε εύχο¬ 

μαι κατα πολα και σε υδοποιώ είδού τό νόμον οποί μου έδοσες τον εδάβασα 
μέ πάσοις χαρας πολύς τον επρο^ειπάντοισα δτι ούτος δ νόμος μάλυστα είναι 
καθαρούς καί αγιότατος νόμος καί όποιος νά τον διαβάζυ να εχυ την εύχίν 
τού Χριστοί καί τοις παναγίας καί πάντον τον άγιον λυπόν άς μοίν βαρέ- 

ναιτε ό καθένας διότι άρμενή πολύ ο άνθρωπος χορίς». 

Έν φ. 243 α "Ετερον σημείωμα. 

1829 ετράβηξα τήν μεγαλητέραν άρ’ρώστειαν καί ίατρεΰΟην έν τφ αιτεί 

1830 μαρ. Μάνθι. 
Τά τής τύχης συμφορά καί αγαθά σύμπασα είσί. 

1834. 

δι3 άλλης χειρός. 

1849. Φραστανά ούτος δ θύος καί άγιος νομμος υπάρχει του κύρ Ίωάνη 

Γραμματικού 
Νικόλαος Μ άθεου 
αναγνώστης Γιόργις Νικόλαός. 

Έν φ. 243 Ρ ούτως 6 βασειλικώς θείος καί ιερός νόμος ό όποιος ήπάρ- 

χει του παμπά μου, Γιανάκει Γραμματικοί. 

1831 Μα'ίου 2: διο: έγινα αναγνώστης εγώ ό Χρίστος του Γιαννάκη 
Γραμματικού καί έγινα αναγνώστης εις τον άγιον θεωφιλέστατων Ιωσήφ 

Βελά καί γράφω διά ένθύμησιν ποτέ. 

Έν φ. 244“ σημειουνται τά εξής: 

Ό ικονομη 1831 Τουναρ. 23 ήμουν διδασκ. κόποιος εις των γάμων. 

ΔΓ άλλης χειρός. 

1829 -1830 απριληου εγερεψα 1831 Ιουλίου .... 11 και εκουλαθηκα 

απο το γεναρι αιως τον απριλη: »*-· 

Μαθός τοί Γραματικού: οο 

Δι3 άλλης χειρός. 

1831 Τουναρίου 23: ήμουν διδάσκαλος εγώ ό Πόντος τοί Μήτροστόλη 
Φραστανίτης καί έπείρα τον παρόν θειον νόμον ξεμολομένη τοί θείου μου 
κύρ Γιαννάκη Γραμματικοί καί ιόν Ιδιάβασα από αρχή ε’ώς τέλος δλας τάς 
αμαρτίας τον άνθρώπον καί εγράφω δια θήμισιν οο καί έγινα αναγνώστης 

εις τον θεοφιλέστατον Ιωσήφ 1831: μαρτίου 13: 

Έν φ. 244 Ρ σημειουται τό εξής αύτόγραφον σημείωμα τοί Μάρκου 
Μπότσαρη, ένθα καί Ιδιόχειρος υπογραφή αυτοί. 

ετούτω το άγιων βιβλείων ονομάζετε νόμοκάνονας και ιταν του Κιρ Για- 

’ ΑΙ λέξεις λίαν δυσανάγνωστοι, λόγω φθοράς του φύλλου. 
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νάκι Γραματεικου απο Φραστανά και τον επερίλαβα εγό ο Μάρκω Μπότζα- 

ρις απο τον άνοθεν κίρ Γιανάκι Γραματικώ ει στους 1816: σεπτεμβριου: 28: 

1817 ειουλιου 4 το έγραψα 

Κακώλακος ΜΑΡΚΟ) ΜΠΟΖΑ- 

ΡΙΟ ΓΡΑφΟ). 

3. 

Χαρτ. 0,17X0,12 αίώνος ΙΘ'. (φ. 176). 

Άναστασιματάριον γραφέν υπό Μυρτιλου εν Βησσάνη τφ 1825. Εχει 
και προσθήκην χερουβικών και κοινωνικών του Γρηγορίου καί Πέτρου Λαμ- 

παρίου. Είναι άνευ εξωφύλλων. 
Έν φ. 176 α εν τελεί σημειοΰται: Έγράφη τφ 1825 εν Βησσάνη. 

4. 

Χαρτ. 0,22χ0,17, αίώνος ΙΘ'. (φ. 133). 

Έκ τούτων τά φΰλ. 82α - 88 3 περιέχουσι χερουβικόν τονισθέν παρά 
Μεθοδίου ιερομόναχου έν ’Άρτη, τό τετράδων δέ αυτό είναι συνεσταχωμένον. 

Τά εξώφυλλα είναι Ικ χάρτου. 
Άναστασιματάριον σύντομον τονισθέν παρά κυρ Πέτρου Λαμπαδαριου και 

εξηγηθέν παρά κυρ Γρηγορίου Λαμπαδαρίου και κυρ Χουρμουζίου κατα το 

νέον σύστημα της μουσικής. 

Έν φ. 55 Ρ σημειοΰται τό έξης: 1834 Ιανουάριου 10 κάμω τέλος Νικό¬ 

λαός Πανταζής ’Άρτα. 

έσωσα εις την μετάνιαν μήτε τό χαρτί με φθάνη. 

5. 

Χαρτ 0,30χ0,21, αιώνος ΙΒ’. (σελ. 431). 

Ή γραφή καθαρά καί ευανάγνωστος. Έν αρχή είναι δυο φύλλα άγραφα. 

Τά εξώφυλλα είναι έκ χάρτου χονδρού κεκαλυμμένα υπό δέρματος φαιού 
χρώματος. Έν σελ. 431 σημειοΰται «Γέγραπται δ παρών νόμος διά χειρός 
Παϊσίου Τεροδιακόνου Δη μητριού εις τους 1741 Τουλίου 23 ημέρα πέμπτη». 

Είναι τό κείμενον γεγραμμένον εις γλώσσαν δημώδη. 

Πρόχειρον Νόμων ή έξάβιβλος τον Κωνσταντίνου Άρμενοπούλον. 

Έν φ. 1 α σημειοΰται διά νεωτέρας χειρός τό εξής: «Αυτός ο νόμος είναι 

τοΰ Γεννάκη Γραματικοΰ από Φραστανα.(δυσανάγνωστα). 

Έν τελεί επίσης έν φΰλλον άγραφον έν φ σημειοΰται διά νεωτέρας 

χειρός μικρά τις προσθήκη περί τον «φαλκιδίου, μοιρασμοΰ». κε. 

6. 
Χαρτ. 0.28X0,17, αίώνος ΙΘ'. (φ. 128). 

Κώδιξ του Περού ναόν Άγιου Νικολάου Βησσάνης. 

Περιέχει διαφόρους πράξεις εκκλησιαστικός άπό τοΰ 1824 κε. καί λογα¬ 

ριασμούς των επιτρόπων τής έκκλησίας. Είναι χάρτινα τά εξώφυλλα του και 

επιπρόσθετα, καθότι τά παλαιά κατεστράφησαν. ^ 

Ό κώδιξ είναι λίαν έφθαρμένος έκ τής νοτίδος. 

Τά φ. 1 α-Φ· 27 “ καί 57 Ρ-62 Ρ, είναι γεγραμμένα, τά δέ λοιπά άγραφα. 

Πολλαχοΰ τοΰ κώδικος υπάρχει ή υπογραφή τοΰ Β ελλάς Ιωσήφ. 

Έν φ 4° σημειοΰται «δ λογαριασμός τοΰ Ίλτιζαμγζή Γιάννη Παπιγκη» 

άναφέρονται οί μισθοί τών διδασκάλων 1) τοΰ Οίκο νόμου δασκάλου 
τοΰ κοινού Σχολείου 2) ο χρονικός μισθός του Ελληνικού 
δ ιδασκά(λου)1. Έν τελεί φέρει χρονολογίαν α' Ιουνίου 1825 Βησσανη 

καί τήν ιδιόχειρον υπογραφήν τοΰ Βελλάς Ιωσήφ. , 
Έν φ. 7 Ρ - φ. 8 α σημειοΰται «δ λογαριασμός τοΰ Ίλτιζαμετζη Χρήστου 

Καλτζοΰνη» α' Ιουνίου τοΰ 1826, ένθα άναφέρεται^ ό μισθός τοΰ διδασκά¬ 

λου γρ. 1000. Έν τελεί υπογράφεται δ Βελλάς Ιωσήφ. ^ 

Έν φ 10 β * φ 11 “ άναφέρεται ό λογαριασμός τοΰ επιτρόπου τής έκκλη- 

σί«ς παπά Κώστα Καλτζουνη τής α' Ιουνίου 1827, ένθα άναφέρονται έξοδα 

διδασκάλου γρ. 15. _ * ,. 
Έν φ 12 Ρ-φ. 13 α άναφέρεται δ λογαριασμός τοΰ παπα Χριστοοου ωυ 

επιτρόπου τής έκκλησίας, α' Ιουλίου 1828, Ινθα άναφέρεται & μισθός πάλιν 
τοΰ διδασκάλου γρ. 550 καί έ'τερά τινα αυτού, ό χρονικός μισθός της διδα¬ 

σκαλίας τού παπά Κώστα γρ. 250. Έν τελεί υπογράφεται έ Βελλάς Ιωσήφ. 

Έν φ. 14 Ρ-φ. 15 α έν τφ λογαριασμφ τοΰ ίδιου τοΰ 1829 αναφερον- 

ται τά μετρητά τοΰ διδασκάλου. # 
Έν φ. 15 Ρ-φ. 16“ έν τφ λογαριασμφ τοΰ Αναγνώστου Λογοϋετη, 

έπιτρόπου τής εκκλησίας τοΰ 1830, άναφέρονται οί μισθοί καί τα αλλα του 

διδασκάλου. , , 
Έν φ 18 Ρ-φ. 19“ έν τφ λογαριασμφ τοΰ Δημ. Κάλλη, επίτροπου 

τής έκκλησίας, άναφέρεται ό μισθός τοΰ διδασκάλου (ο χρονικός), γρ. 900 

έξοδα τοΰ αλληλοδιδακτικού σχολείου γρ. 529. Είναι του 1832. _ 

Έν φ. 19 Ρ-φ. 20“ έν τφ λογαριασμφ τοΰ αΰτοΰ επίτροπου του 18ο 
. άναφέρονται τά γρόσια τού διδασκάλου Ζαγωρισίου. Άλέλ. Ισάπι. έξοδα εις 

τον διδάσκαλον Δολιανήτην. 

« Πότε ίδρύθη έν Βησσάνη Ελληνική Σχολή δεν γνωρίζομεν. Πιβανώτατα ύπηρχβν 

ένταϋθα τοιαύτη Σχολή καί προ τοΰ 1821, καθότι ή Βήσσανη ήχο τότε μια των ανθηροί 

Ηπειρωτικών κωμοπόλεων. 
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, ,Εν φ' 2\β,"φ' 22 α *ν τΦ λογαριασμφ τού αυτόν επιτρόπου του 1840 
αναφερονται τά έξοδα του αλληλοδιδακτικού σχολείου, ή πληρωμή του διδα¬ 
σκάλου Στεφάνου καί μισθός τριών μηνών του Παπαγιάννη διδασκάλου. 

Έν φ. 22 Ρ - φ. 23“ εν έτέρο> του αυτού του 1841 άναφέρεται ο μισθός 
του διδασκάλου^Αδαμίδου, ομοίως εν (φ. 23 3 - φ. 24 «) τού αυτοί του 1842, 
και τα έξοδα των επισκόπων Περιστεράς καί Παραμυθίας. 

, Εν Φ· 22Ρ'Φ· 23° εν άλλφ επίσης λογαριασμω του 1843 του ΐδίου 
επίτροπου άναφέρεται ό μισθός του ίδιου διδασκάλου Άδαμίδου καί τά έξοδα 
του δεσπότου Νικηφόρου. 

« Εν φ. 23Ρ-φ. 24« έν λογαριασμω του ίδιου του 1844 άναφέρεται 
ο μισθός του διδασκάλου Άλεξιάδου καί έξοδα του δεσπότου Παρθενίου1 

επίσης εν τψ λογαριασμω (φ. 24 Ρ - φ. 25 «) του 1845 καί (φ. 25 3. φ. 26») 

™υ *846 τ0υ αύτοΰ επιτρόπου άναφέρεται 6 μισθός του αυτού διδασκάλου 
Αλεξιάδου, καί ό μισθός του καλογήρου διδασκάλου. 

β ’Εν Φ·^2ββ·27« εν τφ λογαριασμφ του αύτοΰ του 1847 άναφέρεται 
ο μισθός του διδασκάλου Δημητρίου Νιάντα γρ. 2000 καί έξοδα του σχολείου. 

( φ. 27 Ρ - φ. 58 ° ) άγραφα. 

(φ. 58?- φ. 62 3) Διάφοροι λογαριασμοί καί διάφορα σημειώματα. 
(φ. 63 α - φ. 1283) άγραφα. 

7. 

Χαρτ. Ο,ΗχΟ,ΙΟ, αΐώνος ΙΖ'-ΙΗ'. (φ, 101). 

Σελίδες μονόστηλοι καί στίχοι 14 έκάστης σελίδος. Είναι ά'νευ εξωφύλ¬ 
λων. Εν αρχή ΰπαρχουσ! 11 φύλλα Ιπιπρόσδετα καί Ι'χοντα άσημάντονς 
σημειώσεις διά νεωτέρας χειρός γεγραμμένας \ 

Νομοκάνων. 

8. 

Χαρτ. 0,25x0,17, αίώνος ΙΗ'. (φ. 17). 

β Το Χει2ογραφον είναι άντίγραφον παλαιοτέρου γενομένου την ΙΗ^ν 
εκατονταετηρίδα πιθανώς υπό τίνος ηγουμένου τής Μονής, άδηλον υπό τίνος. 
Ια επτά τελευταία φύλλα είναι πρόσθετα. Τά πλεΐστα τών φύλλων άτινα 
είναι άγραφα, έχουσιν άποκοπή, τά δέ εξώφυλλα είναι έκ δέρματος κεκαλυμ- 
μενου υπο υφάσματος. Είναι δέ καί τό σωζόμενον έν κακή καταστάσει. 

Κατάστιχου τής Ιερας Μονής Μολνβδοακεπάστον. 

Εν αυτφ περιέχονται ονόματα παρρησιών άναγινωσκόμενα εις την εΑγ. 
ροθεσιν, όμοια προς τά τών Διπτΰχων. Έξ αυτών σημειώ ενταύθα τά 

1 Τό χειρόγραφον τοϋτο μοί παρεχώρησε προς μελέτην ό δημοδιδάσκαλος κ. Θοφά- 
νης Βασαγιαννης έκ Βησσάνης. ^ ψ 

Χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης Βησσάνης - Πωγωνίου. 

ονόματα τών κτιτόρων, Αύτοκρατόρων τής Κ/πόλεως, τών "Αρχιερέων, τών 
ηγουμένου καί μοναχών τής Μονής καί τινα έκ τών λαϊκών. 

Φ. 1 α. Προήμιον τής προθέσεως: 

Οι άγιοι Απόστολοι καί πάντες οί θεοφόροι Πατέρες, τής αγίας του 
Χρίστου εκκλησίας μάς Ιπαράδωσαν τά ορθά δόγματα· καθώς τά έπαραλάβαν 
και αυτοί, άπό τον αρχηγόν καί τελειωτήν Ιήσούν Χρίστον, τον υιόν του 
Θεού τον όμοοΰσιαν τφ πατρί, καί τώ άγίω πνεΰματι. Διότι μάς άφησε, υπό¬ 
μνημα καί άνάμνησιν. τήν θείαν καί ΐεράν καί φρυκτήν μυσταγωγίαν, διά 
νά έξαλήφονται, αί άμαρτίαις μας, μέταλαμβάνοντες, τώ άγιων καί πανάγιον, 

σώμα του Κυρίου καί τό τίμιον αίμα· ώς σάν εις τον ίδιον καιρόν του πάθους· 

όπου ές(ταυ)ρώθη· καί έξαλήφθη, του ’Αδάμ, καί Εΰας' τό παράπτωμα1 έιζη 
καί έτού(το) τφ καιρώ, τους προσερχωμένους· μετά φόβου, καί ευλαβείας 
καίάγά(πης) καί έλπίδως, μεταλαμβάνοντας· έξαλΰφονται βέβαια1 αί αυτών 
άμαρτίαις: 

Καί διατοΰτω· άφιερόνομεν, τήν παρούσαν βίβλον, εις τήν πρόθε(σιν) 
τής άγιας μονής, τής ύπεραγίας1 Θεοτόκου1 καί (καταγράφωμεν πάντα τά 
ονόματα τών πρόγεγραμένων, καί αδελφών χριστιανών, διανά προσέρχωνται 
διά ( . . . ή λ. δυσανάγνιοστος)1 εις τήν ίεράν, μυσταγωγείαν $ιά τήν άφεσιν 

1 Τό φύλλον είναι ενταύθα τελείως έφθαρμένον. 

τών άμαρτιών. 

"Οστις έχη ναγραφθή1 έδφ εις τήν πρόθε(σιν) πρώτον εις τον κόδικα1 καί 
δεύτερον νά γραφθή, έδά>. 

Φ. 1 3 (.)2 ώς σκύβαλα, καί έ'ρες καί θέλει είναι μετωμέρος, 
1 Όμοίως έφθαρμένον ένταΰθα τό φύλλον. 

τών (Ιουδαίων), Φαρισαίων, όπου δεν άκούουν, τούς ιερούς1 διδασκάλους, 

καθώς, ένομοθέτησαν: οο 
καί νά ταγράφει, μαθηματικώς, καί καλυγράφος, καί οχι οποίος φτιάσει. 
Διότι, εγώ ήξεύρω, πόσον, κόπον, έ'παθα, όσονάτά διαλέξω, όπου ήταν, άπό, 

αμαθής, γράμένα. 

Φ. 2“ Τά ονόματα1 πάντων τών Δεόμενων, καί κοπιώντον. Τήν αγίαν 
μονήν. Ταΰτην. Τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. 

Γεναδίου, Ησαϊον, Συμεών, Παχωμίου, Ματθαίον, Τώάκείμ, Ιωακείμ, 

Γαβριήλ, Ανθίμου, Φιλωθέον. 

Τών αρχιερέων. 

Κωνσταντίνον Βασάέως καί Άνδρονήκον τών κτητόρων. 

Ζαχαρίον, Καλλινίκου, Ιωάσαψ, Νικοδίμον, Χριστοδούλου, Ματθαίον, 

ΙΙαχωμίον, Νικοδήμου, Καλλίστον, Ηλιον, Δομετίον, Θεοδ(ώρον) ή (οσίου), 

Νιχ(ωνος) ή (ολάου), Α(νθίμον). 
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Των Τερο(μονάχων). 

Φ. 2 Ρ Δευτέρων μοναχών. 

Χρισάνθον, Ματθαίον, Σαμουήλ, Αλοβίζη Μελετίου, Συμεών, Ματθαίου, 

Ζαγαρίου, Ιωανικίου, Γηγορίου, Θεοψάνον, Ενθιμίον, Γερμανόν, Τιμωθέον, 

Γεναδίον, Ηοαΐον, Συμεών, Δανιήλ, Κωνσταντίον, Νεκταρίου, Παϊοίον, Φιλό¬ 

θεου, Νικοδιμου, Κυρίλλου, Σιοώη, Καλλίοτου, Ιωασάφ, Μανασσή, Νικοδίμου, 

Αθανασίου, Μακαρίου, Παρθενίου, Ηωάσαφ, Καλλίοτου, 9Αναστασίου. 

Φ. 3α Ιωάννον, Πέτρον βοεβόντα, Ιωάννον, Δημητρών βοεβόντα, 

Ιωάννον, Πέτρον βοεβόντα, 

Φ. 7 Ρ Νικολάου βοεβόνδα, Κωνστάντίνον βοεβόνδα. 

Φ. 10“ Υπέρ των ελεούντων και δικακονούντων εν τής θεία μονή ταύτη 
των ευλογημένων ρουφετίων τής Κωνσταντίνου πόλεως. Μπαχτζεβάνιδον, εις 
Νενΰμπαχτζε. Μπαχτζεβάνιδων εις Γαλα(τά), Παχτζεβάνιδων, εις Μέγα Ρέμα. 

Μπάχτζεβάνιδων εις .... Ραΰτάδων, εις Καράημπρούκη. και τά Ούκτζίδων. 

φ. 3 Ρ Βαπτιστικά ονόματα. 

*Ισαρη, Γγίνου, Ηροτωβούλη, ΙΙρόκον, Σφράντζον, Πάρου, Αρανήτη, 

Παραδισιώτη, "Ασπρη, Αγγελέτω, Θιόφου, Πανιπάρη, Θώδος, Κόντος, Δράχω, 

Μπάλκος. 

φ. 4 α Ντέτον, Κάλλντρόπης, Γγιώννα, Στίλ.φ, Δ ώμον. 

φ. 4 Ρ Δούκα, Πάνμου, Μέκονλα, Μελάχρω, Νεζείας, Βράνος. 

φ. 5 “ Κύρκω, Ζερβά, Ζουπάνον, Καρτίνης, Ρύγος, Μπάγκας, Κίκος, 

Στογίον, Δηέλον, Κοήλος, Βονλκος, Βογία. 

φ. 5'3 Μπήτα, Κουντεσία, Κοοσός, Βόγα, Βάτα, Βλάχος, Ρώδον, Κουτί, 

Νετέας, Χοοτον. 

φ. 6“ Σκιάδος, Ματέη, Βνσάνα, Μπώγκου, Κόντη, Καίσω. 

φ. 6 Ρ Κονρπάνο), Ντέτε, Κυρονση, Ρόστο., Μπαλασία. 

φ. 7 “ Κύρκοβα, Νεζήκω. 

φ. 7 Ρ Βεμαίτω, Ζέρα, Σώμε, Τζέλιο, Σαντας. 

φ. 8 “ Μπαρμπούλη, Μάνα), Μπέτω, Ενδο), Γκώκα, Δάμω. 

φ. 8 Ρ Πανορια, Κάλλο), Πούλη, Κογιό, Κούρω, Μπέκος, Κάσκο, 

Γγίκα, Μπάλα). 

Φ· 9“ Μίσχοο, Σκούρο), ’Αρχόντω, Τζάνε. 

φ. 9 Ρ Σάνο., Σάρρω. 

Σημειωτέου, οτι εις τά πρώτα 10 φυλ. περιέχονται τά παλαιά ονόματα, 

εν οις καί τινα επιπρόσθετα νειοτερα, Τά εν τοΐς έπομένοις είναι δλως νέα 
ονόματα. 

'·Μ 

9. 

Χαρτ, 0,22'Χ 0,16, αΐώνος ΙΗ'. (φ. 81). 

Κατάστιχου τής Μονής Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου Χ. 

Τό κατάστιχον, οΰτινος τά εξώφυλλα είναι έκ χάρτου κεκαλυμμένα διά 
φαιού δέρματος, διατηρείται καλώς. Περιέχει κατάλογον τής κινητής και τής 
ακινήτου περιουσίας τής Μονής, προς δε και ονόματα παρρησίας κατά τά 
χωρία χωριστά. 

Έν φ. 1 α. Σημειούται: «Τό κατάστιχον τής θείας και Τέρας μονής του 
εν άγίοις προ' {= πατρός) ημών Νικολάου- όπου ονομάζεται Σκαμνέλιον έκ 
τών Τωαννίνων». Είναι γεγραμμένα ταυτα δι3 έρυθράς μελάνης. 

Έν φ. 2 Ρ έτους 1725. 

Έν φ. 3 “. Έν τώ παρόντι καταστίχω καταγράφονται κινητά και ακί¬ 

νητα πράγματα του ιερού Μοναστηριού έπ5 όνόματι τιμωμένου του αγίου 
Νικολάου διά προσταγής του κατά τό ,αψλς' ( = 1736) Τουλίου ις ένδημή- 

σαντος πανιερωτάτου μρολίτου τής άγιωτάτης μροπόλεως Τωαννίνων κυρίου 
Γρηγορίου του από Κωνσταντινουπόλεως». 

Έν φ. 3 α - φ. 4 “ καταγράφεται ή κινητή περιουσία: Ιερά σκευή κ.ά. 

Έν φ. 4 “ - φ. 6Ρ άναφέρεται ή ακίνητος περιουσία. 

Έκ του καταλόγου σημειώ ολίγα τοπωνυμία, εις ά υπήρχον κτήματα τής 

Μονής. Εϊς τό Σκαμνέλι' τό Κοστίλοβο, ή Σελετοΰρα, ή Κορσοβίτζα, 

ό Γυφτόκαμπος, εις τους Κοδρωνάταις, ό Κοζάκος, τό γεφΰρι τό Κοζιακίτι- 

κον, τό Μπιάλου, τό Ποτάμι, τό Κοστίλοβο, τό Τζιουμαρη, τό μοναστήρι 
ολόγυρα με τό σελλιό, εις την βρύσην την ’Άλγια, τό Αοποσέτο, τό Τζέρμπου, 

ή βάλια δέ σκάρα, στού Κουράου, ή Γκουρα, ή Βοϊβοτιάσα, τό Πηγάδι. 

Εις την Ζήτζαν (νυν Ζίτσα). Ή Γοΰβα, ή Κρέμενη, τά Λοζανά, τό 
Βαρύ, ή Μπιστέρια, τά Βαθουλά, τό Μεγανάμπέλι, ό Κάμπος, τό Στάλο, τά 
Λουτζιά, ή Καστανιά, "Αγιος Ήλίας, τό Λιγοψηνό (ή Λιγόψηνον) τά Πωριά, 

του Ρουπόπουλου, οί Κοτζιανάταις, ή Όσδίνα, ή Κουκούτζα, ό κάμπος εις 
ταΐς Άραποσιταμιαΐς, ό Κούτουλος, τό Γαλύρι (ή Γαλέρι), ή Φρεστά. 

Έν φ. 6 “ ή ιδιόχειρος υπογραφή του Μητροπολίτου Τωαννίνων Γρη¬ 

γορίου 2. 

I ό ταπεινός μητροπολίτης Τωαννίνων Γρηγόριος επιβεβαιοι: 

Τά φύλ. 14 φ. 31 Ρ είναι άγραφα, από δέ τού φ. 32“ - φ. 51Ρ είναι 

1 Τό Κατάστιχον τοϋτο μοί παρεχώρησε προς μελέτην προθύμως ό έκ Χωνιάδων 

Αίδεσιμώτατος κ. Γ. Παίσιος. Νυν ανήκει εις την νεοσύστατον βιβλιοθήκην χοΰ Δημ. 

Σχολείου Χιονιάδιον (Κονίτσης). 

2 νΙδε Μητροπολίτου Παραμυθίας Άθηναγόρα, Ή Εκκλησία Ίωαννί- 

νων έν «Ήπειρωχ. Χρονικοΐς» έτ. Γ' (1928) σελ, 38-39. 
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τά ονόματα των παρρησιών κατά χωρία, άτινα τελευταία σημειώ ευθύς κατω¬ 

τέρω, παραγράφων και την νέαν ονομασίαν, την δοθεί σαν εις αυτά υπό τής 
Επιτροπής, έφ1 2 3 4 5 δσον, εννοείται, ήδυνήθην νά εξακριβώσω αυτήν. 

φ. 7 “ - φ. 13 Ρ. Διάφορα σημειώματα περί σκευών, βιβλ. τής Μονής κλπ. 

φ. 14° - φ. 31 Ρ άγραφα. 

Χωρία. 

φ. 32 α Σκαμπίλι, νυν ούτως, φ. 32 Ρ Ζήτζα' ή νυν Ζίτσα καλούμενη, 

φ. 33α Μοσχόπολις, σήμερον είναι μικρόν χωρίον, φ. 33 Ρ- 34α Ίωάνενα 
φ. 34Ρ Καμηνιά 1 7 - Δοδρά' νυν Άσπράγγελοι έν Ζαγορίφ, φ. 35° Κουτζάναή·2, 

φ. 35β Βραδέτο νυν οΰτω καλείται έν Ζαγορίω, Βήοανι ή Βήσσανη Πολω¬ 

νίου, φ. 36° Σακάδα 3, φ. 36 Ρ, Καπέοοδο νυν ούτως έν Ζαγορίφ, φ. 37α Νεγά- 

δες νυν ούτως έν Ζαγορίφ, Βέητζα νυν Βίτσα καλούμενη έν Ζαγορίω, φ. 37 Ρ 
Αηασκοδέτζη έν Ζαγορίω, φ. 38α Έπανω Σονδενά νυν "Άνω Πεδινά έν Ζαγο¬ 

ρίφ, Ράνκον4 έν Κουρέντοις, φ. 38Ρ Δραγωϊ5 έν Ζαγορίφ, Μακρινόν νυν 

ούτως έν Ζαγορίφ, Βωδονοα νυν ούτως έν Ζαγορίφ, φ. 39α Μπάϊα, νυν Κήποι, 

έν Ζαγορίφ, Σοποτζέλη6 έν Ζαγορίφ, Κουκούλα νυν ούτως έν Ζαγορίφ, 

φ. 39 Ρ - φ. 40 α Τζοπέλεδο, νυν ούτως, Τσεπέλοβον έν Ζαγορίφ, φ. 40Ρ Τζον- 

χηλα έν Ζαγορίφ, Κορτώιζη νυν Φορτότζη, Καστανοχώρια Ίωαννίνων, φ. 4] “ 

Μαναοι νύν ούτως έν Ζαγορίφ, φ. 41 Ρ Μίσοδον, το Μέτσοβον, Φρακάδες 

Αί Φραγγάδες Ζαγορίου, φ. 42“ Σαμαρίνα \ φ. 42 Ρ Αάϊοτα ή Λάϊστα 
Ζαγορίου, Γρενενίτη νυν ούτως έν Ζαγορίφ, φ. 43α Δόλκανη, νύν ούτως έν 
Ζαγορίφ, φ. 43Ρ Κοκκινόχομα εις Άραχωβίτσαν, Άνέζα, Κούκον ροντζό ή-, 

Φλαπονλαρη8 9 έν Ζαγορίφ, Τζερνεσι έν Ζαγορίφ, Τέροβον 9 έν Ζαγορίφ, φ. 44“ 

Τζερδαρη νύν Έλαφότοπος, έν Ζαγορίφ, Ααμπανίτζα έν Πωγωνίφ, Φούρκα 

έν Κονίτση, Μόκοβο, Κρψζούνιοια έν Κουρέντοις, Τούρναδος10 11, Τρίκαλα 

ναες π, φ. 44 Ρ Μπριανίοια έν Κουρέντοις, Χρισοδίτζα έν τή περιοχή Μαλα- 

κασίου, φ. 45“ ναές Αάρισα χωρίον Νεμπεγλέρι, Κρανιά πλησίον Φιλιππιάδος, 

Βαρλάμου έν Ζαγορίφ, φ. 45 Ρ Ραδοτόπι, έξω τών Ίωαννίνων, Ροδοτόπι, 

1 Έν τφ Ζαγορίφ κ. Καμνιά καλούμενη. 

2 Τά διά σταυροϋ σημειούμενα φαίνεται δτι εξέλιπον. 

3 Νϋν Σαγιάδα Β. της Ήγουμενίτσης. 

4 κ. Ράϊκον. 

5 κ. Δραγάϊ. 

6 Σουμπουτσέλη. 

7 Α. τής Κονίτσης, διοικητικώς υπάγεται εις τήν Μακεδονίαν. 

8 κ. Φλαμπουράρι. 

9 Έπι τής όδοϋ Ίωαννίνων - Πρεβέζης, 

10 Η πρόκειται περί του χωρίου Τουρνάβου Κονίτσης, καλούμενου νυν Γοργοποτά- 

μου, ή περί τοϋ έν Θεσσαλία Τυρνάβου. 

11 να χαγιές κ. ναές = περιφέρεια. 

Χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης Βησσάνης· Πωγωνίου. 30δ 

Αεσινίτζα 1 έν Ζαγορίφ, Δοδρίνοδο έν Ζαγορίφ, φ. 46“ Αέλοδα νύν Θεσπρο)- 

τικόν έξω τής Φιλιππιάδος, μ(α)χαλές Ξερόμερο, Χάλκης ναές Άσπροπόταμο, 

Τζερκοδίοτα έν Κουρέντοις, φ. 46 Ρ Κρηοπάνη κ. Γκρησπάνη, νύν Ελεύθε¬ 

ρον, Αονρος, έξωθεν τής Φιλιππιάδος, Πρωχόπαπα έν Κουρέντοις, φ. 47 ° 

Βανιοκδ έν Γρεβενοϊς, Κοζιαχός έν Ζαγορίφ, Πέτρα, Τζουτίλα κάτω έξω 
"Ιωαννίνων, φ. 47 Ρ Μπρηάνιστα έν Κουρέντοις, Μανρονόρος έν Πωγωνίφ, 

Δόβριανη κ. Δρόβιανη έν Δρυϊνουπόλει, φ. 48 “ Κοζηάνι ή Κοζάνη τής Μακε¬ 

δονίας, Σέλτζενα έν Κονίτση Βέληα ή κ. Βέλλιανη, φ. 48 Ρ Αοτζέτζη Κατσα- 

νοχώρια, Πρηαόγιανη έν Κονίτση, Κεράσοδο 2 έν Κονίτση, φ. 49“ Πλέοενη, 

Κρηοπάνη ϊδε φ. 46 Ρ, φ. 49 Ρ Μπορατάνη 3, Στολοδό έν Ζαγορίφ, Ριάχοδο 

εν Κουρέντοις, φ. 50“ μωναοτήοιον Βέλα, Νεγοαδες έν Κουράντοις, Πάδες 

φ. 50 Ρ Κονκουλιονς, φ. 51 “ Θεοδόριανη Τζονμερηκα ναές, γ Κουκούλι, 

έν Κονίτση, Πεζανι ναές Κολονία, τ Τζερδάρι, Ίδε φ. 44“ φ. 51 Ρ Σενπω- 

τσέλη %. Σουμπουτσέλ(ι). ’Ίδε φ. 39 

φ. 52“- φ. 81 “ "Άγραφα. Μόνον εις τά τρία τελευταία φύλλα ύπάρχουσι 
σημειώσεις τινές, ονόματα κ.ά. περιττά4. 

Έν Βησσάνη τή 10 Ιουνίου 1935. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ 

1 Υπάρχει καί έν ΓΙωγιονίφ (νυν έν Αλβανία). 

2 Υπάρχει καί έν Φιλιππιάδι καί Πωγωνίφ. 

8 Νΰν σώζεται μία γέφυρα. *Όρα Μητροπολίτου Παρ α μυθ ίας ’Α θη ναγόρα, 

Νέος Κουβαράς έν Ήπειρ. Χρονικοΐς έτ. Δ’ (1929) σελ. 13. 

4 Περί τών χωρίων αυτών ίδέ Πίνακας Δήμων καί Κοινοτήτων του Κράτους τοϋ 

Υπουργείου Εσωτερικών. Έν ’Αθήναις 1920. Τχ. Β' σελ. 70- 103, ένθα ό λόγος περί 

του Νομοΰ Ίωαννίνων, Ύποδιοικήσεως Μετσόβους, Κονίτσης, Πωγωνίου, Φιλιατών, 

Παραμυθίας, Νομοΰ Πρεβέζης καί ύποδιοικήσεως Μαργαριτίου. ’Ατυχώς αναγράφεται 

έν αύτοΐς μόνον τό παλαιόν όνομα τοΰ χωρίου ή τής Κοινότητος ούχί δέ καί τό νέον, 

καθότι τινά μετιονομάσθησαν. 

Επετη ρπ: Εται ρειας Βυζαντ. ΣπουδΟΝ, δτος 1Λ 20 
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ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 

ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Α'. 

ΤΛ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΔΗ: 

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 

ΚΑΙ Η ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

ΟΙ πρώτοι έν ’Άθω κωδικογράψοι και όρχειοφνλακες.— Ύπήρχον άρχεΐα προ 

200 ετών κατηρησμένα. — Οι εθνικοί θησαυροί τής Λαύρας εν κίνδυνο).— 

Τά τιμαλφή Βυζαντινά χρυσόβουλλα και ή αδιαφορία των προϊσταμένων 

τής Μονής—Τδ πολύτιμον άρχεΐον άπορριπτόμενον! . 

Πανθομολογούμενον τυγχάνει, δτι οι μοναχοί δέον ν’ άνασυνδέσωσί τον 

βίον αυτών προς τά γράμματα και τάς έπιστήμας, εάν θέλωσι νά στοιχώσι 
πλήρως προς τον υψηλόν αυτών προορισμόν. Αυτό τουλάχιστον φρονεί ή κοι¬ 

νωνία, ήτις άλλως ή ώς οί μονάχοι αντιλαμβάνεται τον τοιούτον αυτών προ¬ 

ορισμόν εντεύθεν σήμερον εύρίσκονται εν διωγμώ. Οί μετριοπαθέστεροι μόλις 
ανέχονται την ύπαρξιν μοναστηρίων, διότι θεωρούσι ταυτα απλώς ώς Βυζαν- | 

τινά Μουσεία καί τους μοναχούς ώς θεματοψΰλακας τής εθνικής ταυτης κλη- | 

ρονομίας. Έάν καί εις τούτο δεν άνταποκρίνωνται, πρέπει νά ετοιμάσωσι τά 

εαυτών σάβανα, κατά την γνώμην τούτων. | 

Περί τής σπουδαιότητος καί φρουρήσεως τών θησαυρών τού “Αγίου 

"Ορους έγράψαμεν άλλοτε τά δέοντα (βλ. Γρηγ. Παλαμάν Θεσ/νίκης Τομ. ζ" 

1922 σ. 261 - 268 καί 1923, Εμπρός Αθηνών Ίουλ. 1 - 9 καί δή τό φύλλον 
τής 8"ΐς). "Εκτοτε τό άνώτατον τού "Ορους Νομοθετικόν σώμα, επίσης καί ή | 

Λ. Κοινότης έπανειλημμένως, εισηγήσει καί τών εκάστοτε διοικητών καί αντι¬ 

προσώπων τού Κράτους, συνεζήτησαν τό σπουδαιον τούτο θέμα, άλλ’ οΰδέν { 

σωστικόν μέτρον δυστυχώς ελαβον ήρκέσθησαν νά συστήσωσιν εις τάς Μονάς 
νά τακτοποιήσωσι τά κειμήλια, τάς εικόνας καί τά επίσημα έγγραφα καί νά 
συντάξωσι σχετικούς καταλόγους. Εις πάσας τάς Συνάξεις άνιετάχθην εις τούτο, 

καλώς γνωρίζων, δτι ούχι πάσαι αί Μοναί εύμοιρούσι λογιών (οίτινες δυστυ¬ 

χώς μετρούνται εις τά δάκτυλα εν Αθω) προς σύνταξιν τοιοΰτων καταλόγων | 

άνταποκρινομένων καί πρός τάς αξιώσεις τής επιστήμης· άλλως έπρεπε νά είναι 
καί ομοιόμορφοι* διό είχον προτείνει την σΰστασιν επιτροπής πρός τούτο- δυστυ¬ 

χώς, τινές εν ό μι σαν τό τοιούτον θίγον την φιλοτιμίαν τών ιερών Μονών καί 
άπερρίφθη ή πρότασις* έ'κτοτε παρήλθον έτη εννέα, ώς δ’άπεδείχθη εσχάτως, αί 
πλεΐσται τών Μονών ούχ ΐκάνωσαν, ίνα καταρτίσωσι τοιούτους καταλόγους. 

Δέον νά εξαρθή ενταύθα, δτι, έφ3 δσον οίδα, εκ τών ιερών Μονών εφιλοτιμή- 

θησαν εις τέλειον τού αρχείου καταρτισμόν αί τού Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου 
καί Γρηγορίου, αί καί καλόν κατάλογον εχουσαι- καί ή μέν πρώτη έδημοσίευσε 
σχεδόν πάντα τά επίσημα έγγραφα διά τού καί τών προϊσταμένων αυτής 
μακαρίτου Άρκαδίου καί τού Αλεξάνδρου, ή δε δευτέρα διά τού προηγ. Ευδό¬ 

κιμου τον κατάλογον καί τά σπουδαιότερα τών εγγράφων ώςκαί ή τρίτη διά τού 
γέροντος Βαρλαάμ. Δέον νά γνωσθή δτι εις τάς πλείστας τών Ιερών Μονών 
υπάρχει κατάταξίς τις καί κατάλογοι οπωσδήποτε πρόχειροι, αλλά μόνον διά τά 
έγγραφα τών μετοχίων, ών εκάστοτε οί μοναχοί ελάμβανον ανάγκην, προ παν¬ 

τός εις τά οριακά καί τούς δικαστικούς αγώνας. Γενομένης ήδη τής τών μετο- 

χίων ολοκληρωτικής σχεδόν άπαλλοτριιοσεως καί επομένως Ικλιπούσης τής τοι- 

αύτης χάριν αυτών κατατάξεως τών εγγράφων, απαιτείται επιστημονική αυτών 
τακτοποίησις. Τον άπλοΰστερον τρόπον έχει ό παρ’ημών δημοσιευθείς Κατά¬ 

λογος τού Πορφυρίου Ούσπένσκη ί, δν ήδη εχουσι πάσαι αί ίεραί Μοναί, καί 
δστις δύναται νά χρησιμεύση ώς πρότυπον μεταρρυθμιζόμενος καί συμπληρού- 

μενος κατά τό εξής ειδολογικόν καί χρονολογικόν διάγραμμα: 1) Τυπικά καί 
διαθήκαι, 2) Χρυσόβουλλα, σιγίλλια, πιττάκια, προστάγματα καί διατάξεις τών 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων. 3) Χρυσόβουλλα κττ. Τώσσοον, Σέρβων, Βουλ¬ 

γάρων καί “Ρουμάνων ηγεμόνων (χωρίς έκαστα). 4) Φιρμάνια καί διάφορα 

Τουρκικά έγγραφα. 5) Κρισιμόγραφα. 6) Σιγίλλια καί γράμματα πατριάρχων- 

7) Γράμματα αρχιερέων. 8) Αποφάσεις καί γράμματα τής Συνάξεως τών 
Καρεών. 9) Γράμματα τών ιερών Μονών. 10) Γράμματα κοινοτήτων. 11) 

Γράμματα Ιδιωτικά. 12) Κελλιωτικά. 13) Σκητιωτικά. 14) Κώδικες γραφείου. 

15) Γράμματα δοσοληψίας. 16) “Ομόλογα κελλιωτικά καί σκητιωτικά. 17) 

“Ομόλογα αδελφών καί έν γένει “Αγιορειτών. 18) Συμβόλαια καί ομόλογα 
λαϊκών. 19) Μετοχιακά. 20) Αλληλογραφία αδελφών πεμπομένων εις διαφό¬ 

ρους άποστολάς. 21) Αλληλογραφία αντιπροσώπου καί Μονής. 22) Διάφορα. 

Πρός τοΰτοις δέον νά σημειωθώσιν ή ύλη τού εγγράφου καί τό είδος 
τού χάρτου, αί διαστάσεις, νά προταθή δε περίληψις τού περιεχομένου καί 
ό αύ'ξων αριθμός ώς καί ό τής κατηγορίας, εις ήν ανήκει, καί νά άφεθή στήλη 
παρατηρήσεων. Ταυτα διεξοδικώς ανέπτυξα έν τινι τών εν Καρεαΐς κοινών 
συνάξεων καί δι’ εγκυκλίου τής Τ. Κοινότητος διεβιβάσθησαν, ώς ένθυμού- 

1 Τά σ.γιορειτικά αρχεία και δ κατάλογος τοΰ Πορφυρίου Ούσπένσκη (Έπετηρ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Ζ' σ. 180-222, Η' σ. 66- 111, 80ν έτ. 1930-1 καί Ιδιαιτέρως). 
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μαι, εις τάξ; Μονάς. "Ιν« δέ αύται εχωσι καιρόν, έδόθη χρονικόν διάαπιαα 

δυο ετων· Η προθεσμία εληξε, νομίζω, τφ 1930, κα! οί κατάλογοι δεν ίπε- 

| Ιηθησαν εις^τήν Δισενιαΰσιον, ήτις τότε κατανοήσασα την ανάγκην άνέθη- 

κεν εμοι την έκπόνησιν σχεδίου περιγραφής κειμηλίου, εγγράφου επισήμου 
και την του είδους τής τακτοποιήσεως. Άλλ’ Ιγώ έκλήθην έν τώ μεταξύ ώς 

καθηγητής είς τήν Ιερατικήν Άθωνιάδα Σχολήν, καί έ'κτοτε οΰδέποτε εζη- 
τηίίη ο έρανός μου. 

. Με™Ρ Γ“ν ΰοτίΡηαααών είς τήν σπουδαίαν ταΰτην εργασίαν Μονών 
είναι και ή Μεγίστη Λαύρα. ΓΙρίν ή διορισθώ εις τήν Σχολήν, βλέπων μετά 
οδύνης ψυχής την όσημέραι καταστροφήν τοΰ αρχείου της Λαύρας, τϋδε 
κακεισε^ διεσκορπισμένου, έπί τή προτάσει τής Συνάξεως κατά Μάρτιον τοΰ 
1931 ν αναλαβω τό Γραφεΐον τής Μονής, έζήιησα νά μοί άνατεθή σχεδόν 
δωρεάν η τακτοποίησις τοΰ άρχείου, κα! ολόκληρος ή Σόναξις μετ'" εΰχαρι- 

στησεως εξεπλήρωσε τόν πόθον μου τούτον. Είς άλλην συνεδρίαν προυτε.να 
να διασκευασθ^τό ύπαρχον κενόν σχεδόν Μουσεϊον καί νά γένωνται θέσεις 
δια την τακτοποίησιν των έγγραφων άνερχομένων είς πολλάς δεκάδας χιλιά¬ 

δων—επροκειτο περί μηδαμινής δαπάνης 1000-2000 δραχ. — Έγενετο ή 
αντιρρησις δ'τι πρέπει νά μεταφέρω ταϋτα είς τά δωμάτιά μου- κατηγορημα- 

τικως ηρνήθην τό τοιοΰτον διά τε τό άδτάβλητον καί διότι τό δωμάτιον είναι 
αει ανοικτόν και εισέρχονται διάφοροι άνθρωποι· άλλως τε, δεν Ιπρόκειτο 
περί καταγραφής μόνον, άλλα καί περί ταξινομήσεις. Είς τρίτην συνεδρίαν 
λογου γενομενου καί αΰθις, ήκουσα δτι τά έγγραφα έπρεπε νά μένωσιν είς 
τας σακκουλας και τάς τρώγλας ! Οίίτως έναυάγησε καί τούτο τό ζήτημα, όπως 
και τόσα αλλα. Είναι τόσον απίστευτα Οσα μέλλω νά εΐπω περί τοΰ αρχείου 

"σΐΕ “ πβ00ίΙΛίων ^κηρύττω, έπί Θεω μάρτυρι, δτι ουδόλως 
υπερβάλλω τήν άλήθειαν, άλλα μετά πάσης ευσυνειδησίας εκτίθεμαι είς τό 
δημόσιός ωμήν τήν πραγματικότητα έπί δ,ορθώσει των κακώς έχόντων. 

,ηηΛΤ®_αρχεΤ Αατόρας, τής πρώτης των Μονών τοΰ "Αθω, αριθμοΰσης 
000 ετών βιον, επρεπε βεβαίως νά είναι τό πλουσιώτατον, μάλιστα, άφοΰ 
Βεου συνεργησαντος, ουδέποτε άπετεφρώθη ή Μονή. Κατά τά πρώτα έτη 
της ιδρυσεως τής Αγιορειτικής πολιτείας ή Μεγίστη Λαόρα ήν έν των ελά¬ 

χιστων (οχυρωμένων μονών καί διά τούτο, προς άσφάλειαν, τά σπουδαιότερα 
πρωτότυπα έγγραφα τής κοινής Συνάξεως τοΰ Πρωτάτου άπεστέλλοντο είς 
αυτήν, όπως επειτα καί είς τήν τοΰ Χιλανδαρίου' επειδή δέ αείποτε ή Λαύρα 
είχε λογιους εν τή Ί. Κοινότητι καίέλάμβανεν αντίγραφα των σπουδαιότερων 
πράξεων, κα^πατριάρχαι δέ καί αρχιερείς άφιέρωσαν είς αυτήν τήν αλλη- 

νογραφιαν αυτών καί άλλοι τού γένους λογάδες, έθεώρουν τήν Μονήν ώς 
κοινον κα! άσφαλές θησαυροφυλάκιον. Περιδεώς δέ οί άείμνηστοι πατέρες 

εφυλαττον τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα καί τά π«τριαρχΐκά σιγίλλια, τά 
κτηματογραφα καί κρισιμόγραφα, τά Σουλτανικά φιρμάνια καί διάφορα 
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άφιερωτήρια και τίτλους επισήμους άναφερομένους είς τά προνόμια, τάς ελευ¬ 

θερίας καί τάς κτήσεις τής Μονής. Ουτος είναι ό χαρακτήρ και τό είδος των 
περισσοτέρων έγγραφων των Μονών δευτερεΰουσαν αξίαν έχουσι τα ιδιωτικά 
και ή αλληλογραφία τής Μονής μετά των αδελφών των έν τοΐς μετοχίοις καί 
διαφόρων άλλων προσώπων καί επισημοτήτων, ό)ς τά δικαστικά έγγραφα. 

Προ καιρού ό φίλος κ. Μ. Λάσκαρις, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θ/νίκης, είχε τήν καλωσΰνην νά μοί άποστείλη άρθρον τοΰ καθηγητοΰ κ. 3Ι. 

Παπαδοποΰλου δημοσιευθέν εν τη «Μακεδονία» (Θ/νίκη 20 Μαρτίου 1930). 

Ενταύθα καταγγέλλει ουτος δτι δ Μιλλέ μετά τής συνοδείας αΰτοΰ κατά τό 
1916-7 έλεηλάτησε τά αρχεία των Αθωνικών μονών, λαμβάνων τά έγγραφα 

εντός κανίστρων έν τώ συνοδικω προς φοπογράφησιν, καί δή ώρισμένως τής 
Λαύρας τοΰ Κουτλουμουσίου, ένθα έφυλάττετο καί τό πολύτιμον άρχεΐον τοΰ 
Πρωτάτου1. Τί έπεστράφη, μετά τήν μελέτην τών εγγράφων υπό των Γάλλων 
αγνοώ- τοΰτο μόνον γνωρίζω, οτι έπί πολΰ έρευνήσας νά εΰρω επίσημα έγγραφα, 

άπερ έγνώριζον οτι προ τοΰ πολέμου ΰπήρχον, ουδόλως εΰρον αυτά. Καί 
όμως οί παλαιότεροι οΰ μόνον καταλόγους τών επισήμων εγγράφων ειχον, 

αλλά καί πολλαπλά αυτών αντίγραφα εις κώδικας, άπερ σώζονται μέχρι σήμε¬ 

ρον. Ή άταλαιπωρία αΰτη καί αδιαφορία ώς φαίνεται Ιϊναι σύμπτωμα τοΰ 
αιώνος, εις δν ζώμεν. Ώς μέλος τής *Ι. Κοινότητος έπί τριετίαν καί ως άρχι- 

γραμματεύς αυτής, γνωρίζω καί διακηρύττω, οτι τό σεβαστόν εκείνο συνέ- 

δριον οΰχί άπαξ συνέστησε ταΐς ίεραΐς μοναΐς καί υπέδειξε μάλιστα τήν έμπε- 

ριστατωμένην ανάγκην τής συντάξεως καταλόγων τών επισήμων έγγραφων 
καί τών ιερών κειμηλίων. Καί ομολογώ δτι αί προσπάθειαι ημών έκεΐναι 
έστέφθησαν υπό επιτυχίας, διότι έν ταΐς πλείσταις τών μονών, καί ένθα δεν 
ΰπήρχον, συνετάχθησαν τοιοΰτοι κατάλογοι, ατελείς μέν, άλλ= άναπληροΰντες 
μέγα κενόν. 

Έν πάσι σχεδόν τοΐς Μοναστηριακοΐς αρχείοις εις μίαν κατηγορίαν 

1 Τό δτι τό άρχεΐον τοΰ Πρωτάτου ολόκληρον έφυλάττετο έν Κουτλουμουσίφ δεν 

φρονώ δτι επαληθεύει· τά σπουδαία δικαιώματα τοΰ ’Όρους ήσαν κατανεμημένα είς 

τάς διαφόρους (ούχί είς μίαν) μονάς, καί είς ταυτας δέον ν’ άναζητώμεν τά πρωτότυπα, 

όσα δεν εύρίσκονται είς τό ΙΊρωτάτον, ήτοιέν Λαύρφ, Βατοπεδίω, Ίβήριυν, Χιλιανδαρίφ. 

'Ο Ονσπένσκης αναφέρει κώδικα τής μονής Κουτλουμουσίου περιέχοντα: «Γράμ¬ 

ματα άρχαΐα οωζομένων τών πρωτοτύπων έν τφ Πρωτάτφ, άντιγραφέντα δι’ ααήοεως τοΰ 

Πανοσιολογιοηάτου αρχιμανδρίτου καί επιτρόπου τής ΐεράς μονής Κουτλονμονοη κυρίου Γρη¬ 

γορών. ..» (Χριστ. “Ανατολή III (Κίεβου 1877) σ. 314). ’Εκ τούτου τοΰ κώδικος αντέ¬ 

γραψε πολλά, δστις περιείχε καί μερικήν ιστορικήν, ώς φαίνεται, άφήγησιν (πρβλ. II 

σ. 139). Ό Ονοπένσκης, εκτός τοΰ κώδικος τούτου, αναφέρει τοιούτους ιστορικούς κώδι¬ 

κας, έξ ών έδημοσίευσε τά πλεΐοχα κείμενα, έν ταΐς μοναΐς Κωνσταμονίτου, Φιλόθεου, 

Έσφιγμένου καί Γρηγορίου υπάρχοντας. Έρευνήσας είς τάς μονάς έπείσθην, οτι οί 

κώδικες οντοί έσυ/.ήΟηοαν υπό τον Ονσπένοκη! 

(βλ. κατώι.). 
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έγγραφων, των χρυσοβούλλων, σιγιλλίων, φιρμβνίων, κυματογράφων, άσυ- 

δοοιών, δικαστικών άποψάσεων κττ. έχει γίνει πολλή εργασία; κολοσσιαία, 

κατα αιώνας καί συχνότερον επαναλαμβάνεται, ήτοι κατάταξις αύτών κατά 
κατηγορίας καί μετόχια, άρίθμησις καί αντιγραφή εις ίδίουο κώδικας μετά 
αναλυτικών πινάκων καί ευρετηρίων, μετάφρασις των Τουρκικών εγγράφων 
και επεξηγήσεων διαφόρων όρων κττ. Έν Λαύρα π.χ., ήτις κατά το παρελθόν 
ηυμοιρησε^να εχη τούς περισσοτέρους λογίους, είναι καταπληκτική ή τοιαΰτη 
εργασία, εις ήν πρωτηγωνίστησαν οί μακαρΐται Αλέξανδρος Σέργιος καί 
Ματθαίος-αίωνία ή μνήμη αυτών!- Ούτως οί δυο έχεΐνοι αρχαίοι κώδι¬ 

κες ου μονον άντεγράφησαν προστεθέντων καί άλλων εγγράφων ώς καί των 
Τουρκικών, απερ ελειπον, αλλά καί άνπκατεστάθησαν υπό δεκάδος άλλων ώς 
π.χ. τών μετοχίων τής νήσου Λήμνου, των μετοχίων τής Χαλκιδικής κττ. 

^τερος κωδιξ περιεχει τά διάφορα [έγγραφα του Μυλοποτάμου, άλλος τής 
Αμαλφηνούς, καί άλλος των Βουλευτηρίων. Υπάρχει κωδιξ ομολόγων κελ- 

λιωτικων, ιδιαίτερος τών έν Καρυαις, δυο κώδικες ιδιόχειροι του μακαρί¬ 

του Αλέξανδρου περιέχοντες έν χρονολογική συνεχεία πάντα τά χρυσόβουλλα 
και σιγιλλια. 

,Νυν ^τά πρωτότυπα εύρίσκονται έν τώ Σκευοφυλάκιο) τής μονής έν 25 

μεγάλοι; έρμαρίοις μετά στοιχείων καί αριθμών παλαιών" άναφερομένων εις 
τους κώδικας· τά δέ Τουρκικά εχουσι περίκλειστον καί τήν μετάφρασιν, τινά 
δε και φωτογραφίαν. Άλλ’ εκτός τούτων τών εγγράφων, ά,ν τήν κατάιαξ,ν καί 
αντιγραφήν επεβαλλον λόγοι πρακτικής ανάγκης, ώς τίτλων ιδιοκτησίας καί 
δικαιωμάτων, υπάρχει καί ετέρα κατηγορία, φυσεως διοικητικής, ήτοι εσωτε¬ 

ρικά έγγραφα, άπερ είναι καί πολυπληθέστερα. Τούτων δυστυχώς τά πλεϊστα 
δεν διεφυγον τήν καταστροφήν τού πανδαμάτορος χρόνου. Συχνάκις συναν¬ 

τώ μεν έκτους: κώδικας καί εις έγγραφα σημειώματα περί απώλειας καί κατα¬ 

στροφής επισήμων εγγράφων ε| άμελείας τών μοναχών ή !ξ Ιπιδρομών καί 
πυρκαιων, η και διά τήν κακήν διατήρησιν αυτών. «Έπεί γοϋν διά τάς ή με- 

τερας αμαρτίας, διαλαμβάνει έγγραφον τής τοΰ Παντοκράτορος Μονής τό 
προς την χρείαν τοΐς μοναχοϊς πΰρ άνάψαν, άλλα τε τών αναγκαίων αύ’τοίς 
(τοις μοναχοϊς) κατέκαυσε καί ήφάνισε καί τά τών αγιορειτικών κτημάτων καί 
μετοχίων συναπώλεσαν δικαιώματα έγγραφα» (Αοίεε άε Ρ&πέοΙίΠΐίοΓ» XIII 

<κ 41,15, έτους 1398). Άποτεφρώσεως παράδειγμα φέρομεν τήν Μονήν τού 
Εσφιγμένου « Ετους ,ζμβ' ( = 1534) έγινεν ή ά'λωα,ς τού Έσφιγμένου υπό 

των άθεων Αγαρηνών, έν μηνΓΙουνίφ κζ', καί λαφυραγωγήσαντες ταύτης τής 
μονής απαντα και τήν εκκλησίαν άφανίσαντες καί τάς άγιας εικόνας εις 
λεπτά σχισαντες κατέκαυσαν... » (κώδ. 4 έν Καταλόγφ τών έν ταις βιβλιοθή- 

"“IV Τ' ΥΓ ”?,η5 *ω&'ΙΚων 6πά Χ Κανταβριγία 
89ο, Το μ. Α , σ. 1(1) και αλλαχού: «...τρεις φοραϊς έκουρσευθη^ή βασιλική 

μονή του Εσφιγμένου, η πρώτη εις τους ,ςτπα' (=873) χρόνους, ή δεύτερα 
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είς τους ,ςφνε' ( = 1047) καί ή τρίτη ή τελεία ερήμωσις έγεινεν εις τους 
ζμβ' (=1534) υπό τών άθεων άγαρηνών» (αΰτ. σ. 197). Κατά τους εσχάτους 
καιρούς άπετεφρώθησαν αΐ μοναί Κουτλουμουσίου, Σίμωνος Πέτρας, Ιβη- 

ρων, Φιλοθέου καί αγίου Παύλου, ών αί δύο πρώται άπώλεσαν τά αρχεία, 

ή δέ τής Σίμωνος Πέτρας καί τού άγ. Παύλου καί πάντας τούς κώδικας. 

Λέγεται μάλιστα ότι έν τή τού Κουτλουμουσίου κατεστράφησαν καί πάντα 
τά έγγραφα καί αί πράξεις τού Πρωτάτου προς μείζω ασφάλειαν φυλατ- 

τόμενα έκει, ώς άδεται. 
Πολλάκις κατά τάς έπιδρομάς καί τάς δεινάς περιστάσεις ή άνηρπάζοντο 

τά έγγραψα υπό τών μοναχών ή ερρίπτοντο εις σκοτεινός κρύπτας, δθεν 
έξήγοντο συνήθως έν κακή καταστάσει υπό τής υγρασίας επηρεαζόμενα, ώς 
παρατηρούμεν έν τοΐς χαρτφοις χρυσόβούλλοις τής Λαύρας, ιδίως τού Αλε¬ 

ξίου Α' Κομνηνού, ών ήμαυρώθη σχεδόν τελείως ή γραφή. ’Αλλ’ οί πλέον 
επικίνδυνοι εχθροί υπήρξαν οί μετά τήν άλωσιν έξ Εσπερίας όρμώμενοι 
άρχαιοκάπηλοι καί οί Τώσσου καί τής αμαρτίας ταύτης πλήρως μετέσχεν 
ό πολύς Ούσπένσκης. Μικρόν προ αυτού ό ακάματος Κοραής λαμβάνουν 
αφορμήν έκ τής συλήσεως τοΰ Πλάτωνος τής Πάτμου υπό τού Ο&τίοο 
έγραφεν: «Άσπλαγχνία μεγάλη ήθελεν εισθαι νά λυπήσω τούς ομογενείς 
διηγούμενος τοιαύτης αισχύνης άξιον κακόν χωρίς νά δείξω έντάμα καί τήν 
θεραπείαν τού κακού» (Εις Ίσοκράτην, "Ακολουθία τών αύτοσχεδίοίν στοχα¬ 

σμών, Αθήναι 1840, σ. κε')· καί συνέταξε τον έκ 13 άρθρων κανονισμόν 
τών χειρογράφων. Τό πλούσιον τής Λαύρας άρχειον καί από τού ΙΗ' 

αίώνος έπέσυρε τήν προσοχήν δύο προηγουμένων λογίων αυτής Κυρίλλου 
τού Πελοποννησίου καί τού γνωστού πρώτου ιστορικού τού 5 Αθω, Θεοδω- 

ρήτου τού Τωαννίτου 1. Ούτοι ού μόνον κατέταξαν τά επίσημα έγγραφα είδο- 

λογικώς καί κατά χρονολογικήν σειράν έπισημειωσάμενοι καί ενί έκάστω 
αυτών ιόν αριθμόν, αλλά καί αντέγραψαν είς κώδικας τά σπουδαιότερα 
αυτών καί έπλούτισαν ποικίλαις σημειώσεσι’ ό δεύτερος μάλιστα έφήρμοσε 
πρώτος επ’ αυτών καί κριτικήν. Οί δύο ούτοι κώδικες έχρησίμευσαν προς 
αντιγραφήν εις τε τον Αλέξανδρον καί Σπυρίδωνα δι’ οσα τών έπισήμων 
εγγράφων έκάστοτε έδημοσίευσαν. Τού κώδικος τού Θεοδώρητου έχομεν 
έκδεδομένην πλήρη περιγραφήν υπό τού πρ. Λεοντοπόλεως Σωψρ. Εύστρα- 

τιάδου έν «Έλληνικοίς» (τομ. Β' σ. 338-384), έξης σταχυολογούμεν ώδε τά 

κεφαλαιόίδη, ΐνα λάβη τις έννοιαν τού πλούτου τού Λαυρ. αρχείου. 

α') «Γράμματα αρχαία τής ίερας καί περικλεούς ποτέ μονής τών ’Αμαλ- 

φινών άντιγραφέντα άπαραλλάκτως έκ τών πρωτοτύπων διφθερών καί 

1 Περί τούτων βλ. Τά άγιορειτικά αρχεία καί ό κατάλογος τοΰ Πορφυρίου Ούσπέν- 

σκη (έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζ. σπουδών Ζ', 1930, σ. 184 έ.), ένθα έχαρακτηρίσαμεν 

έπαρκώς τό έργον αύτοΰ. 
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αρχαίων χαρτιών» φ, 1.19 Πρπ) 

ηγΛλίοιν, πράξεων ίου Πρώτου χχΐ ' Ζ(?υσοβοΰλλων. ί^ων 

“; 7νΐων3Γίων ^ 

νίου/κάί ζ; ηίΛΙν4τί ^%*α1 ηημάτων Προφουρ- 

• ,δ ) μετοχίων: 2 Ίω. Παλαιολόγου (1349 καί 134βί 8 > 

Λ» Μιχ, ΔοΟχα ,.ΛΓ^Ε -ΙΓ™."” «,1”»” »- 

στρατοπεδάρχου Άστρα (13631 ·α».Μ °^> εΛε««ερ«ν τδτ°χτησι«ν του μεν. 
(_Χζ„π' 5 τ , Αλέξιου Κομνηνου περί των εν Παλύνη 
(-Κασσανδρρ) χτημάτων (1084), Κων. Μονομάχου (1052) δΓ ού δ,!ηΤ 
έφορον Ιν Λαύρα τον πρατπόσττον ΊοοαΆην, τνα τή άδ2σ != = 7^ 

τνα „Μαηαι τφ προεστώττ, Ντκηφόρου Φωκά 7’οϊΤο - 

1^7“5 «* ** Βαφείου καί Άνδρου Λ ίύδνηΖΤβΖΙΓ 

, , „ ", ’ αι λείψανα τας χαρας τιυν αγίων Μιναύλ ΣιινάδΛΑν Εν. 

(112^9)“νδΡτ^5Γ77ΐμοΪΓ^ΓΜΓ"^' <978,’ ^ 

νυμίαι: Όζόλιμνος, Κάμτνα, Σκωλοχω^νο^ ΑρυΙΧη ^Λωρωτό^Ο 
Σαραντατερα, Παρθενοπηδήματα, Ζομπάτουο, ΡουσαΊ κ“) 7 π ΓΤ’ 
γου αναγνιοοίζοντος ττιν δττλ τ™~, \τ' , , τ'’ ^ω' Παλαιολο- 

σταρεΤο/^Ιν'Κ/ΖΓ^Ζ^Γμ ’αΪοΤ "πΤΤ* 
τά δικαιώματα τής Μονής (1329· χ ~ ' ~ , ρ χ ίΧΟν Παλαι°λογου διά 

^ ,^π β,σ.α0ν μ7'7 (989· 1079,’ * 45 Ρ 65 Ρ. *ν ολω 12 ” ™ 
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Πρόσταγμα διά τό μετόχιον της Αίνου άγιος Γειόργιος των Όμβρο- 

κλάδων. Χρυσσόβουλλον Ίοαάννου και Πέτρου "Αλεξιαδών τής ΊΡωσσίας, 

Ίω. Παλαιολόγου διά την ΙΙαλήνην (1407), φ. 6701 - 82 Πάντα τά ανω¬ 

τέρω ύπάρχουσιν άντιγεγραμμένα υπό του Θεοδώρητου, τά δέ εφεξής από 
φ. 83α, μόνον περιγράφει οΰτος, και περί ών παρέχει ήμιν πλείστας καί 
πολυτίμους πληροφορίας: 

ζ') «Καταγραφή γενική πάντων των εν τή Μεγίστη Λαύρα σωζομένων 
χρυσοβούλλων των τε προαναγραφέντων έν τφ χαρτίνφ κώδικι παρά τού 
ελλογίμου έν ΐερομονάχοις κυρίου Κυρίλλου Λαυριώτου του έκ Πελοπόννη¬ 

σου καί έπισταμένως άντιβληθέντων καί άντιγραφέντων παρ" εμού και των 
μή άντιγραφέντων μέχρι τοΰδε ούτε παρ’εμού ούτε παρά τού προδιαληφθέν- 

τος» φ. 84-88. Προτάσσονται τρία, άπερ ιδιαιτέρως περιγράφει, καί εϊσίν 
έν ολω χρυσόβουλλα τον αριθμόν 44. 

η') Κηρόβουλλα των ηγεμόνων τής Σερβίας έν ολορ 12. 

Ο') Κατάλογος πατριαρχικών σιγιλλίων έν ολφ 13, φ. 89-90°. 

ι') "Αρχαία έγγραφα τού Πρωτάτου περί διαφορών μεταξύ Λαυριωτών 
καί των άλλων Μονών 3, ήτοι «περί των κελλίων καί τής κ|ΐθέδρας εις Κομή- 

τζαν» (1086), «περί τού Πίθου καί τού αλιευτικού στασιδιού» (1582) καί 
«περί τών άλιοτοπίων,.τής άγρας όρκυνίων» (1405). Τά μέρη ταύτα κεΐνται 
πέραν τής μονής Έσφιγμένου εις τά μεθόρια, φ. 90^ - 91Ρ. 

ια') Γράμματα τών κριτών Θεσσαλονίκης περί διαφόρων υποθέσεων 
’Ασηκρήτου Σαμωνά (888), 2 Θωμά Κάσπακα (941). Διαχωρισμός τών ορίων 
τού άγ. "Όρους επί Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θ/νίκης (943) καί Κατακαλώνος 
Κάσπακος. Συμεών πρωτοσπαθαρίου περί τών έν Ίερισσώ 30 παροίκων τής 
Λαύρας. ’Αφιεροίτήριον Κων. Λαγούδη (1081), φ. 92α. 

ιβ') Γράμματα τού Πρώτου τού Άγιου ’Όρους καί τών ηγουμένων περί 
διαφόρων υποθέσεων έν ολφ 10 από τού έτους 992-1353, φ. 92104 Ρ. 

ιγ') «Πρακτικόν τής σεβ. Λαύρας, έν φ περιέχονται άπαντα τά κτήματα 
τών τε δύο καστελλίων αυτού, τού Γομάτου καί τού Κοντέα, καί οΐ πάροικοι 
τών τοιούτων καστελλίων καί δ'σα έχει εις τε τό Παλαιόκαστρον, τό Κότζινον 
καί τό Κάστρον. Έγένετο έπιμελεία τού ιερομόναχου Ιωσήφ Κοντορεπάνη 
καί τού μοναχού Γρηγορίου γραφέν παρά τού γεωμέτρου έξάρχου... Θεοφύ¬ 

λακτου τού βασιλικού, μηνί Μαΐω 1410», φ. 105 α. 

ιδ') «Καταγραφή γενική καί περιορισμός πάντων τών έν τοίς ορίοις 
Θεσσαλονίκης ακινήτων κτημάτων τής ΐεράς Λαύρας διά προσταγής... "Ανδρο¬ 

νίκου Παλαιολόγου...» 1300- τά σπουδαιότερα χωρία: Πινσών, Λωρωτός, 

Περσούρον, Κουμουτζούλου, Άβραμΐται, Καρβέας, Γέννα, Κανισκάς, Έλαια, 

Κρύα πηγάδια, Πετζοκοιλάς, Άποστολΐται, Βουλκαρέα, Καταδαίμονες, Γαυ- 

ρίανη, Λουκίτζη, Τυμπανάρης, Καρβουλένης. ό άπογραφεύς «σεβαστός Δημή- 
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έγγραφα. Εις τήν δευτέραν κατπνοοί ' ™ ™ επΐσημα τ^ς Μονής 

ηρχισεν ο μαχ. 333,313 άΤοσ.-Γ0, ε«? ι% Μονής 

!'' Κ«· δέν ήδυνήθη νά χαχαγρ^ΐήΓ ΕΖΤΪΤι, 
έγγραφα περί ών κατωτέρω έ<»’ ών ηί,δ ' ' » ' , , αλλα ποι>ί^α 

σκορπιζόμενα εχώχοχε χήδε’ χ<5χεΓσε διαΐ“ Γ*"0· ών πολλά 

της Λαύρας νοΙμμαΓεΓδέν ^ Ά *ίνδυ™’'· ΟΙ 
οηυς Κείνους προκατόχους αυτών, χαί άπϊίοΓ™ ^ιΓΤ^ 
κρά, έγένετο εργασία ούτε ρΓγ πηλ ' <= „ τΐα^ ουδεμια, ούτε ή παραμι- 

ερμαρίφ περιεχομένων Τον ύΐοω^' “5 καιάλ°Υ°ί ιών Ιν έχάοτω 
Μετάνοιας «Γ^μΖΓΤΓ" *Φ 1924 ύπό χής 

ρον ως άνχιπρδοωπον εϊς Καρ “Γ α,'°7,<αΐ ^ % ^ 9μην°ν **- 

* * - 

;λϊ;λϊ;;?·:' ;■*»*■·\^^ήζι:ζτΐ 
-Α,». ό« ,^ζιζ^χ, ζΐ’^ '··"«* 
μεινα πολύ καί έπεισα τότε Γν Κ,Λέϊ ?/ των κειμηλίων. Έπέ- 

στολήν, διότι ενόμιζον ότι ποοσρβ 'η ^ ανα^λΏ τ^ν τοιαυτην άπο- 

οχαμένης μ^οχαΙΧ ΙΤίΤίΙ^Ι'*** ^°^ ^ 

ο-ς έπετεόχθη \^^2Γ ™ Χ ^ *« 

χής χ^“Χ77νΓ3:ίρΧωων Γ 7 ''Αβφ μ°νΛν *“1 ^ «-^μονι- 

μεν χάς πρώτος χαί ΊαΖί Ζ^ Λ^ §“ *X- 

κα'ι Χής γενικής ίαχορίας ιοί 'ΑγΓΓ’ΌρουΓ τΓΙίε^,Γ^-δ^Λ ” *“*’ ™“σΐα 

(*»<« Αχατών δημοσίευμα έγγραφα εκ X’Αθ ^ ™ °™™~ 
επι το πλειστον προέρχονται & ' Φ ν ? Α™νικων αρχείων ώς 
τος 'Ρώσσος %ιμανδρίτης δ! 'ΐγίαφων\χσ^ αν™$ π Χ- ο φιλολογικώτα- 

- ρχιμανδριτης, 0ν τοσουτον ηύνόησεν ή ιΰχη Μα1 είς ^ ο[ 
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'Αγιορεΐται παρέσχον πλήρη τήν ελευθερίαν ού μόνον ν3 άντιγράψη. άλλα καί 
ν« άποκομίση διάφορα έγγραφα, τά πολλά {όσα μάλιστα εδημοσίευσεν έν τη 
Χρισπαν. Άνατολίή ’Άθως (Κίεβον 1877 II) παρέλαβεν έκ τής έξαφανισθεί- 

σης πλέον Ιστορίας τού “Άθω, τής επί τή βάσει των επισήμων εγγράφων 
υπό τού Θεοδωρήτου τού προηγουμένου τής Λαύρας συναρμολογηθείσης. 

Έκ δε των υπολοίπων άπετέλεσεν ο ανεψιός αυτού “Ιάκωβος ό Νεασκητιώτης 
τήν Άθωνιάδα, ής ΰπάρχουσι 5 κώδικες εις τάς βιβλιοθήκας τού ’Άθω· 

'Ωσαΰτως ό 'Ρώσσος ιστοριοδίφης ειχεν ύπ3 οψιν δύο ετέρας συλλογάς ιστο¬ 

ρικών περί “Άθω εγγράφων, άς επίσης έξηφάνισε, τό «Φιλοθεϊτικόν» καλού- 

μενον «χειρόγραφον» τού ηγουμένου Άμφιλοχίου, εξ ου άρύεται καί τά Τυπικά 
(βλ. ενθ’άνωτ. σ. 259-383) καί τον «Τστορικόν λόγον τής Μονής Κωσταμο- 

νίτου», όστις μάλιστα περιείχε καί επιστημονικήν διαίρεσιν των εγγράφων. 

Οι δέ εφεξής άπαντες δημοσιεύσαντες κατά καιρούς Αθωνικά έγγραφα αντέ¬ 

γραψαν, ενίοτε μάλιστα κακώς, έκ τών κωδίκων καί νεωτάτων αντιγράφων 1· 
Κατά τα τελευταία έτη, έκτος τού Γάλλου ΜίΠεΙ, όστις έφωτογράφησε 

τά χρυσόβουλλα τής Λαύρας, “Έλληνες ήσχολήθησαν ό μακ. Μ. Γούδας εις τό 
άρχειον τής τού Βατοπεδίου, καί ό μακ. Άρκάδιος και ό γέρων Αλέξανδρος, 

έν τή τών Ίβήρων ό γέρων “Ιιοακείμ, εχων πάντων τών επίσημων εγγράφων 
έκ τών πρωτοτύπων συλλογήν καί ό γέρων Γαβριήλ Σταυρονικητιανός, οΐτινες 

καί έδημυσίευσαν πολλά εις τούς πρώτους τόμους τού «Γρηγ. Παλαμά». Έκ 
τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου Θ/νίκης συχνά επισκέπτονται τά αρχεία 
οι κ.κ. Ί. Παπαδόπουλος, Μιχ. Λάσκαρις (διά τά Σλαβο>νικά) καί ό Λ. Σιγά- 

λας, χάριν τού Ρτ. ϋο]ο;6Γ, όστις έν τοΐς Ρ&δοπηίΐεδ Ι)γζ3ηΙ;ΐπί5ς1ΐ€Γ Καί- 

δειΈιπκίεπ, 67 Α66ί1άαπ§εη ααί 25 ΕίοΗΜΓαοΙτΙαίβΙπ...^εδοΐιπε^επ ... 
Μίίηοΐιεη 1931, έχρησιμοποίησε καί τά Αθωνικά αρχεία. 

Οι διαληφθέντες τέσσαρες Άγιορειται είναι οί πρόδρομοι τών κριτικών 
ιστορικών περί τού “Άθω μελετών, οιτινες ώς αληθείς επιστήμονες μή ύπο- 

πτήσαντες άπεκήρυξαν τό κράτος τών παραδόσεων, καί επί τή βάσει τών 
αυθεντικών τής Ιστορίας πηγών, ήτοι τών έπισήμων εγγράφων, παρέσχον τήν 
συμβολήν εις συγγραφήν τής σοβαράς τού ’Άθω ιστορίας, αντιπροσωπευ¬ 

μένης τέως διά τε τών λεγομένων Πατρίων καί τών Προσκυνηταρίων. Ή 
ιστορία αιωνίως θά άναφέρη μετ’ εΰλαβείας τά ονόματα αυτών, διότι ένε- 

καινίασαν νέαν περίοδον έν ταΐς περί ’Άθω ϊστορικαΐς μελέταις. Έκτοτε 
έστρεψαν πάντες τά βλέμματα προς τά αρχεία τών Μονών καί έξεδηλώθη 
άμέριστον τό ενδιαφέρον τών μέν Αγιορειτών προς τήν ταχτοποίησιν αυτών, 

τού δέ επιστημονικού κόσμου προς μελέτην καί εκδοσιν. Τά δεινά τής έλλ. 

έπαναστάσεως άνεχαίτισαν επί οΟετίαν σχεδόν τό έργον, έως οΰ ό Ούσπέν- 

1 Καί μέχρι τού νυν έν 'Αγίφ ’Όρει δεν πιστεύω νά εύρίσκωνται μοναχοί δυνάμενοι 

νά άναγινώσκωσιν αρχαία έγγραφα. 
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τήν προσοχήν του άνα^ΖΖ\ΐς^Ζ^Τ π8ραίνοντε? εφίστώμεν 

Β”ζ—οί αυτοκράιορκ «Τμνηΐν ^*’ ** οί 

~δώ^- -> ®νι<#» *-£* αηΧΖ^Ζ^' τ ,ρ!’!μην’ 
χαι «'^ερ,ττα ταυ™ ?γγ„„Φα |ν5 Α06Ηπ6“« μονας. Τ* λ,τά 
Φ^μαν», βίοι ζδββι μΐρ^'ι' Τς ™ πεΡ''Χ°μ'Ρ« Τ„»ρχ,κά 

«ίον «νά,ης ν.α ί τ,ν ΤόΛΓ· πλ"υΐ0υ Λ’1ς ***< ™ν «λη- 
ρισΓών εκείνων βασιλέων. Διά ιών &Ζ ?μίμ\τον ευ''«βείας νών μαχα. 

χα! ίερών «'Μηλίων κ. όί. καεέση,σαν Χ^ΑβΓ”· 4<?'ερ“μα'Γω''· ™ν «είιον 
ορθοδοξίας, γο σεβασμκότατον 8ιΑ - ’/Τ ΛχΡϋπολιν ταιπην τής 

- ξαντόν β;.αυ;“;“λ^ι80,“Γν1 “ -“ν ν^« - 
γον περιείχε τό Βυζάνπον κ,ιΓδι’ ών ίν ίχάαη ϊΓ~°Μ "““Μ* Χ0* **·- 

χημένους χρόνους καί θποθαυμαζομεν τά £νδο”α χαΐ είζ *“<?<:>- 
οκμης υπόδειγμα™. γύ άί,ύζηΐηγ Κ ■, , ’ . ι“υμ°σια της Βυζαντινής 

Ιμιμήθησαν καί οί των άλλων ορθοδόξων* Ιΐν“ν ““««φαιόρων παράδειγμα 
δοβλ«κί«ς, καί οίίιω τό “αΖΧοΙ Γδ ?Γ'' Μί’ θί '* Μ«*' 

«εις,νά δ,ανύση τόν ίπερχιλιετή βίον^ΑλΓ Τ“ « Γ;νΓ'ξ<ίθυς πΕ?“^'- 
αειμνηοτοι έκεΐνοι πατερες οιτινες διά , '■ Τ <5ξ*°θ“υ|Χ(,σι<η καί οί 
Οωααν νά περιαώσωο, Ι<5Χβ1 *"”*» Χ«™°- 
λεσν>>)σ«ν, άλλ’δμως τά πλείσττ *ΤΡΤ“' ΒεΡαιω? πολλά άπω- 

β'ίπαν. Τά ανεπίσημα έγγραφα ένεκα ιών « Γ απ °™11 ί*6 ε εοα διεσώ- 
περιπετειών άπωλέσθησαν τά πίέΐστα Λ ^ δΐ“<ρ,,»ων βρομών καί άλλων 

"Λ «* ■■■· «-ί <ΛίΓ22ίΓϊ ? 
λογ,οι τού III- αίώνος είονάσβησαν ε .,ρ.φ ° &υϋ ϊπιοΊμ»> Λαυριώται 

Τρα'ψαντες μάλιστα τά ΙΖΊΖΖ. 1Τ ,™* 
κώδικας μετά διάφορων οχο)(ων* Τά *' νγραφων «πειβλεσαν ιδιαίτεροί 

κουλών ή κιβωτίων ^ *"* ««- 

Αόνου. Μετά τόν ΟδσπΓσκ',,ν δ ΙΓγ τοΓ^' «* *««- 

αναδιφήσας τό Λαυρ,ωτικόν άρχεϊον |πβ,.ίσαΓΓ"""-* “* Φ*“ίΙιηΒ 
επισήμων έγγραφων έν Πανδώρα 'Τ(',μ Η ' 1*63 ΤόΤ^η πεΡιΥΡαφήν 53 

Αλλά ταντα βίνωΧσς ^ « «®1 'ά «ΧΚ-ΐΡωΑλω 

Τΐ ^ Τά Α~ 

Τά κειμηλαρχεΐα και ή βιβλιοθήκη τής Μ. Μεγίστης Λαύρας έν κινδυνω. 31? 

Λοταμινά και τά σχετιζόμενα προς τά 'Αγιοπαυλιιικα δρια, και των χρυσο- 

βοΰλλων (άνευ κατατάξεως των τελευταίων). Ουδεμία πρόνοια όμως εκτοτε 
ελήφθη περί ταξινομήσεως των έγγραφων τούτων. Εσχάτως, τφ 1916-1917, 

Ιτοποθετήθησαν αΐ σακκοΰλαι εις τά μεγάλα ερμάρια εντός του Σκευοφυλα- 

κίου — ή μόνη αξιέπαινος φροντίς. — Πολλά όμως εύρίσκοντο εις τά δωμάτια, 

εις τήν Αλληλογραφίαν των έκάστοτε άρχιγραμματέων τής Μονής, οιτινες, λαμ- 

βάνοντες αυτά διά τάς έκάστοτε άναφυομένας υποθέσεις, ήμέλουν έπειτα νά 
έπιστρέψωσιν εις τό οίκεΐον μέρος. Εις τούτων, δ Κορνήλιος, χρηματίσας από 
τού 1904-1923 άρχιγραμματεύς, είχε μεταφέρει πληθύν εγγράφων επισήμων 
οΐκαδε, οτε δ’ άπέθανε μετεκομίσθη ολόκληρος ή άλ?.ηλογραφία (μετά και των 
μαθητικών αυτού τετραδίων) και έρρίφθη εις τρώγλην τινά παρά τό Γρα¬ 

φείο ν τής Μονής. °Οτε τφ 1924 διεδεξάμην αυτόν άνακληθεις υπό τής Μονής 
έξ "Αθηνών, έπεχείρησα καί εκαθάρισα εν μέρος καί περισυλλέξας εις χιβώτιον 
τά επίσημα έγγραφα ετοποθέτησα προχείρως εις τό γραφεΐον1, άλλ’ εντός τού 
έτους παρητήθην καί εκτοτε διευθύνει ιό γραφεΐον ό Γ. Σπυρίδων. Τό υπό¬ 

λοιπον μέρος τής είρημένης συμμειγούς αλληλογραφίας μετά καί άλλων επι¬ 

σήμων εγγράφων καί κωδίκων εύρίσκετο μέχρι τού 1929 εις^τά δωμάτια τού 
επί 30ετίαν ύπηρετήσαντος ώς υπογραμματέως Νεοφύτου. Τότε ούτος, ΐνα 
καθαρίση τό δωμάτων, διέταξε τούς έργάτας καί διά κοφίνων καί πτυαρίων 
επέταξαν ως άχρηστον ύλην καί πάληοεφημερίδας ολόκληρον τήν αλληλογρα¬ 

φίαν εκείνην μετά πάντων τών λοιπών πολυτίμων χειρογράφων έξωθεν τού 
κάστρου, ένθεν ό άγριος Βορράς διεσκόρπισε καί έξελίκμησεν αυτά τήδε κάκεΐσε. 

Έπί μήνα δλον οί αδελφοί περισυνέλεγον τά υπολείμματα τής εθνικής ταύτης 
περιουσίας. Πολλά τούτων εχουσιν νυν έν τοΐς δωματίοις αυτών, άλλα προσε- 

κόμισαν έμοί, σφοδρώς διαμαρτυρόμενοι, καί τά επισημότερα παρέδωκαν εις 
τήν βιβλιοθήκην, ως καί τήν διαθήκην τού πατριάρχου Διονυσίου τού Βάρ- 

δαλη, δευτέρου κτίτοροςτής Μονής, τού μητροπολίτου Χρυσάνθου κ.ά. Έν τοις 
προσκομισθεισί μοι ύπάρχουσι σπαράγματα διάφορα καί φύλλον τής Διαθή¬ 

κης τού αγίου "Αθανασίου, κώδιξ περιέχων ομιλίας θρησκευτικός καί πολλάς 
ειδήσεις περί τών ελληνικών κοινοτήτων Αύστρο - Ουγγαρίας καί έτερος τού 
διασήμου λογίου Κρητός Γερασίμου τού Βλάχου κτλ. Ό άρχιγραμματεύς ο 
μόνος υπέχω ν άκεραίαν τήν ευθύνην, κληθείς παρ°έμού καί άκοΰσας τό γεγο¬ 

νός, καί θεασάμενος τά μαρτύρια τού εγκλήματος έπεδείξατο τελείαν απάθειαν 
καί άσύγγνωστον αδιαφορίαν, ουδέ απλήν παρατήρησιν ποιησάμενος τφ Βαν- 

δάλφ ΰφισταμένφ αυτού. "Αλλά καί οί λοιποί προϊστάμενοι αγρόν ήγόρασαν 2. 

1 Δέν θά λησμονήσω ποτέ δτι μεταξύ τού συρφετού τούτου τοΰ προοριζομένου εις 

απώλειαν μετά τών άλλων σπουδαίων εύρον καί χαρτφον χρυσόβουλλον εις τοιαύτην 

άΟλίαν κατάστασιν, ώστε μόλις συνεκρατεΐτο. Έν τούτοις παρετήρησα ότι εκτοτε ούδεΐς 

ένδιεφέρθη νά έπιδιορθώση αυτό. 

? Καί όμως ό θαυμάσιος άρχιγραμματεύς έγραφε προ ετών είς τόν Παλαμάν: «Θά 
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υπέρ τής Μονής πονήσας, ήρξατο εν τοίς καθ’ ημάς χρόνοις τακτοποιών την 
επίσημον αυτής αλληλογραφίαν, ώς όράται νυν εν τψ διαμερίσματι του Γρα¬ 

φείου, εις μεγάλους κατά αιώνας φακέλλους (ά'νευ δμως καταλόγου). Κατά τό 
σύστημα έπειτα τούτο άπεχωρίσθη ύπ’ εμού ή κατ’ έτος αλληλογραφία μέχρι 
1932, άλλ’ άλλαι άσχολίαι τής Μονής άνέκοψαν τό έργον μου εκείνο. Τό 
ύπό?*οιπον μέρος των διαφόρων έγγραφων εις δεκάδα κιβωτίων έφυλάττετο 
τέως έν τή καθύγρφ αποθήκη τροφίμων, τή παρακείμενη τώ Γραφείφ. Τίς 
οίδε τίνες των κατά καιρούς επιτρόπων έξετόπισαν εκειθεν τά κιβώτια εκείνα 
και έρριψαν εις τάς τρώγλας καί τά υπόγεια τού καταχρηστικούς όνομα- 

ζομένου σκευοφυλακίου, διότι μόνον ράκη και πάσα συμφόρησις άχρηστων 
πραγμάτων υπάρχει έν αύτω. Έκεΐ εΙσέρχονται οι άεργοι των αδελφών περι¬ 

εργάζονται και άνακινούσι τά τετριμμένα και κατερρακωμένα αντικείμενα 
και λαμβάνουσιν εΐτι εξ αυτών αϊρούνται, χωρίς νά είναι ανάγκη νά ζητή- 

σωσι παρ1 οίουδήτίνος την άδειαν. Ή περιεργία τών ρακοσυλλεκτών έπεξε- 

τάθη φυσικώς και εις τό περιεχόμενον τών κιβωτίων έκείνων, καί έπί σειράν 
ετών τούτο άνεδιφάτο καί άπεδεκατίζετο. Καί έβλεπον μέν εις τά δωμάτια 
τών άδε?νφών διάφορα έγγραφα, ιδίως πατριαρχικά, άτινα^ προετιμουντο διά 
την περίεργον καί μεγαλειώδη έμφάνισιν, άλλ’ ουδέποτε έφανταζόμην, ότι 
6 θησαυρός τού αρχείου ήν ούτως έκτεθειμένος, λεία Μυσών, καταντήσας καί 
εις τό δοχεϊον, τό όποιον οί αδελφοί έχρησιμοποίουν είς τάς σαρδέλλας καί εις 
άλλας κοινοτέρας χρείας. Καί ού μόνον οί έντός, άλλα καί οί έκτος τής Μονής 
άσκηταί διήρπαζον έλευθέρως. Εύρον ώς έπένδυμα καμηλαυχίου προερχομέ- 

νου έξ άγ. ’Άννης έγγραφον τού Γυμνοπελαγησίου (Κυρά Παναγιά), όπερ 
άνασυνδέσας κατέχω είς χεΐρας. λΑναλαβών την διεΰθυνσιν τού Γραφείου τό 
παρελθόν θέρος, εκ τών πρώτων μου καθηκόντων έκρινα νά ανακαλυψω 
πόθεν προήρχοντο ταύτα, καί όταν ΐη ιηοάΐαδ τεδ εύρέθην, έμεινα ένεός. Τό 
πολύτιμον περιεχόμενον τών κιβωτίων έκείνων ήν χύδην διεσκορπισμένον 
άνά τάς εύρείας τρώγλας καί άπεσφηνωμένον είς τάς διαφόρους γωνίας καί 
κοιλώματα- πού καί πού άπετέλει άλωνα, είς ήν μύες καί γαλαΐ έχόρευον τόν 
τραγικόν πυρρίχιον. Ούτως άναμεμειγμένα καί μετ’άλλων υλών, ρακών καί έπί 
τών έκκενωμάτων [παλαιών στρωμάτων, καταπεπατημένα καί γέμοντα πάσης 
ακαθαρσίας καί συγκεκολλημένα έν μέρει υπό τών άφοδευμάτων τών γαλών, 

εκειντο ήμιεφθαρμένα πολύτιμα τής ιστορίας τής Μονής καί τού έθνους κει¬ 

μήλια, έλεεινόν καί άξιοδάκρυτον τοΐς όρώσι θέαμα! Φαντάζεσθε την αδη¬ 

μονίαν και άγανάκτησίν μου έπί τή βεβηλώσει τών γραπτών μνημείων καί έπί 
τω άβδηριτισμώ τών τής Λαύρας προβούλων. Τώ 1914, πριν ή έξορισθώ δια 
την άνακήρυξιν τού κοινοβίου !ν τή Μετανοία μου, ευρών είς τα σκουπίδια 
τού γραφείου έγγραφον τού 1821, έσπευσα νά διαμαρτυρηθώ προς την Κυ- 

βέρνησιν έπί τώ γεγονότι, δημοσιεύων αυτό έν τή «Ελληνική Επιθεωρήσει». 

Νυν προ τού τραγικού θεάματος έσίγησα, καλύψας τό πρόσωπόν μου έξ 
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*Άθω έγραψα και έν «Τοΐς Άγιορειτικοΐς άρχείοις» και ιδία εν τψ «Γρ. 

Παλαμα» Έτος ΙΕ', 1931 σ. 19-23, 65-73, 120-130. Έν τω Ζ' τόμ. των 
Θρακικών (1935) σκιαγραφήσας την ιστορίαν τοΰ μονυδρίου τοΰ άγ. Στεφά¬ 

νου έν Άδριανουπόλει, παρέλαβον έν τελεί και τά σιγίλλια καί πατριαρχικά 
γράμματα. Ό συνάδελφος»κ. Σπυρίδων Καμπανάος πολλούς κώδικας νεωτέρας 
φιλολογίας καί δή άλληλογραφίας λογίων τοΰ ΙΖ' καί ΙΗ' αίώνος άνδρών 
κρατεί κατακλείστους έν τοΐς κιβωτίοις τοΰ δωματίου αύτοΰ, ινα μή άλλος τις 
Έλλην θηρεύση δόξαν, έως αυτός εύρη τούς κόμητας καί τάς κομήσσας. Τδού 
εν συντόμω ή ασύγγνωστος αδιαφορία των τής Λαύρας Άλεξανδριδών, ήτις 
άφήκεν άμύθητον ιστορικόν καί αρχαιολογικόν πλοΰτον αυτής νά άπορριφθή 
εις τά σκουπίδια. Δεν θέλω νά φέρο^ ώς παράδειγμα την έν πάσι μεγαλειώδη 
τοΰ Βατοπεδίου Μονήν, ήτις, δπως κατά άλλα, προέχει οΰτω καί διά την 
υποδειγματικήν τοΰ αρχείου αυτής ταξινόμησιν, όφειλομένην κυρίως εις τον 
πεπνυμένον εκείνον καί μεγαλεπήβολον άνδρα, τον άληστου μνήμης “Άνθιμον, 

εις ον κατά μέγα μέρος οφείλεται ή νυν ευημερία καί ευδοξία τής Μονής. Καί 
έξ αύτοΰ μάλιστα έχουσι δημοσιευθή ιά πλείστα υπό τοΰ Κο^οΐ,τοΰ Μ. Γούδα 
καί των προϊσταμένων αυτής μακ. Άρκαδίου καί του άρίστου άρχειοφύλακος 
Αλεξάνδρου εις τούς πρώτους τόμους τοΰ Γρηγ. Παλαμα. ?Δέν μνημονεύω την 
γεραράν τοΰ Ξηροποτάμου Μονήν, ήτις συγκαταλέγει έν τοΐς προϊσταμένοις 
αυτής τον φερωνύμως προηγ. Εύδόκιμον, δστις μετά τής ιστορίας τής Μονής 
(Ή έν Άγίφ ’Όρει “Άθω... Μονή τοΰ Ξηροποτάμου, Θ/νίκη 1925) εξέδοτο 
πλείστα έγγραφα καί κατάλογον αυτών, έχει δέ καί προς έκδοσιν καί διεξοδικόν 
τοιοΰτον. Περιορίζομαι εις τάς μικροτέρας των Μονών, την τοΰ Κωσταμονίτου, 

ήτις έχει τον ακαταπόνητου καί αεικίνητον πατέρα Συμεών καί τον γηραιόν 
παπά Μόδεστον. Ούτος μέν ιδιάζει περί τά βιβλία καί τά χειρόγραφα, ό δέ 
διαρκώς άσχολεΐται εις τον καταρτισμόν τοΰ αρχείου 1 άναπληροΰντος αυτούς 
έν πάσι τοΰ καλοκάγαθου καθηγουμένου Συμεών. Καί κατά σειράν οδεύω 
εις την τοΰ Δοχειαρίου, ήτις, εί καί ιδιόρρυθμος, προδίδωσιν άμέσως ύφ’ δ'λας 
σχεδόν τάς απόψεις τον τύπον καλής καί ευνομούμενης Μονής. Τήν ιστορίαν 
τής Μονής εξέδοτο ό έμός σεβαστός Σχολάρχης άρχιμανδρίτης Χριστόφορος 
Κτένας *. Άλλ“ ό καταρτισμός τοΰ αρχείου οφείλεται εις τον εκ τών προϊστα¬ 

μένων αυτής ευπαίδευτον γέροντα Τερόθεον, οστις καί άρίστην μονογραφίαν 
εξέδοτο (από δικαστικής άπόψεως): Το μονύδριον τοΰ Καλλιγράφου (Αθήνα ι, 

τοΰ μακαριωτ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου αρχιεπισκόπου Αθηνών σ. 105 -123, Άθή- 

ναι 1931, ανέκδοτον σιγίλιον τοΰ Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου κττ. 

' Βλ. Ιστορικήν Αλήθειαν κιλ., ΆΟήναι 1932, ένθεν έκ τοΰ πλήθους καί κατά τάξιν 

δημοσιευομένων εγγράφων, εικάζει τις περί τής φά.οκαλίας τών σεβ. γερόντων. 

5 Ή έν άγίφ ’Όρει τοΰ νΑθω.. . Μονή τοΰ Δοχειαρίου, Άθήναι 1921, μετά καταλό¬ 

γου τών επισήμων εγγράφων, ών τά σπουδαιότερα έδωκεν εις τον τύπον έν τη Έπετηρ. 

τής Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. Δ', σ. 285 - 311 καί Ε', σ. 100 -129. 

Επεγηριε Εγαιρειαε Βυεαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 21 
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δ Ε. ΚηΙ (1903 ,αΤΓθΐΓ). θία ' Γ ^ ** ^ “*» 

εργάζονται δραοιηρίως περί τήν ιαΡινό Δα||ιασκ,1νο? Χ“ΐ Άβέρκιος 

τήοηοιν, ΖοΖΖΖ:^ 1&~ δΐ“- 

νωμένου άρχείου μετά πολλών ανεκδότων χεψένων\ 'ΖΓμοΙ ^ ^ 

Τ ™υ «*ν· Παντελεήμονος Μονήν τοί 'Ρωσσ,κοΓ, ' ίί παμ™ν°^ 
των Αοία ρπκ^Πάτη ο-Γα^οα (Κίεβον 19731 5,δ ’ ^ πασων διά 

επιμεινω ενταίθα, διόπ πάντες ΐπαπιν Κτ, ' 11ρ Τ Ιν“ι πε0ιΓΙΟν νά 

^ο^22 ζ?;ζβ:Λϊ£ γ ^ 
ωδηγησα τον αναγνώστην ριγ την ,1ιυΑ' , % ης ακΡΦειαζ· Και ούτως 

αγίου Γρ,,γορίον. Αίτ, παοίΤαΓ Γ Π ° Καλλΐτ^ Μονήν τοϋ 

δ Μ,«*ς οί <δεινότε ον οόδέν πτί *>"«<« 

Τό καλά καί θεάρεστο τή5 ΜονΙ «'Γ«^ ^ 
τον μακ. Συμεών και εύλαβρίτινίτΛ ' ’ ί ? τυΧησε να εχη οργανωτήν 
άίλο.ε ί,., , 5 ί ““".Οί, έξιο.έρηπο 

Γ„, Π.»^. <**"> »» *■» 
παινον εργον έδο^κεν ριγ «νν ΤΑ ~ λ,γ - *,ζ '^αοΦ συμπληρών τό άξιε- 

Τα: νεθ(ά Μονα1 Υνωρίζουσ!ςκατΓώ; 1929):0{ί™ 

2ΕΓΪΛ5: Λ“ΰρα * ε!™1 * 

καί δικαστικών έγγραφων > "Τνα ι,ύ Κ* ^ ~ ' *ληρ°ς κωδι£ των τίτλων 

Μονα'τ, «ϊηνε5 πΙΤΓύοώΓ Γν Τ “"“Τ πρ°σ,ί0ρ,ί?' **« ^ *οιπάς 
τήρησιν καί δήμοΤ ^ ^ ^ ^ 
ποιήσωμαι τήν αργήν εις την Ί Κη ' κ0Ε' κα™λήγω, όθεν εδει, ϊνα 

-τώοακαί,ροτρ^Ιο τόΧί ™ °* "“,™™1 διαρ>1^ — 

θ’ αυτή τό καλόν παράδειγμα προ Ι^ειία/ διώ^ ^ ^ ^ θεαρεστον> ίδο®σ“ 

κ™ν «-% μελών καί ουίαξε'τόν 'κΖαΖΓ-'** ^ ^ 

Κοινότητας Υποκειμένων Τυπικών του 'Αν ^'Οη^ ** 'Φ 7^ ^ ^ 

ΓΑδήναι 192ΐγ. Ίδοΰ ζώντα παραδείγματΓ η,οΤΙΐΧζ^ ^ 

Τό Υπόμνημα κτλ. Θ/νίκη 1929 νη', 'ν^Λ < 5 
κτλ. ’Αθήναι 1930. ' ’ * μΛ'ημα" και δίσημοι τίτλοι καί έγγραφα 

^ ?τό ωί' ^4 Τ0δ Πδρί τ°ΰ ·ζητήματ0ς τΐΊζ 

2”: “°;Β1.7 !»> δλΐ Μ™™6Τωβ^αΓΑί,φ 1 μ' Ιθί άγ' Γίηγ0β£θ"· σ· 261’ 

χαταγραφ5 *Γτφν^Χ^ί ^ νά 
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Β · 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ, 

ΤΛ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, Ο ΕΝΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ, 

Η ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ. 

'Ο κίνδυνος των χειρογράφων — Διαρπαγη διαφόρων κωδίκων — Κατάλογοι 

ελλιπείς—Ό νεοτνπωτος κατάλογος■—[Ιλη μ μελής ή διατήρηοις — Αί 

έντυποι βώλιοθήκαι—'ίλ λαφυραγωγία και ή άπεμπόληοις—3Ανάγκη 

ονγκεντρώσεως των χειρογράφων και λεπτομερούς καταλόγου. 

Τό "Αγιον ’Όρος εν ταΐς βιβλιοθήκαις αύτοΰ περικλείει μέγα μέρος τής 
πνευματικής περιουσίας τών Βυζαντινών καί έ'τι μεγαλυτερον τό3ν Μεταβυ¬ 

ζαντινών, άποτελουμενον έκ περγαμηνών και χαρτοβων κωδίκων. Έκ τών 
μέχρι τοΰδε εκτυπωθέντων καταλόγων τών χειρογράφων αναβιβάζεται ό αρι¬ 

θμός αυτών εις 10.000 περίπου. Τοΰτονν τό 73 είναι τής βιβλιοθήκης τής 
Λαύρας (μετά τών ύπ’ έμοΟ περιγραφέντων τής Σκήτης τίον Καυσοκαλυβίων 
καί τής 'Αγίας 'Άννης). Καί δεν είναι μόνον οί πλείονες κώδικες τής Λαύρας, 
άλλα καί οί σπουδαιότεροι, ιδίως τής Κ. Διαθήκης, τά άριστα αντίγραφα, 

κεκοσμημένα διά μοναδικών καί έκπάγλου τέχνης μικρογραφιών καί δια- 

ποικιλμάτων (καί φύλλα τού ς' αίώνος)· τών Ελλήνων ίατραίν, τού εικονο¬ 

γραφημένου Διοσκορίδου καί τών πατέρων τής Έκκ?.ησίας, αλλά δή καί τής 
νεωτέρας φιλοΐ^ογίας σπουδαιότατα ύπάρχουσι μνημεία. Δικαίως Κύριλλος 
ό τής Λαύρας κλεινός προηγούμενος, ό πολλά μοχθήσας διά τε τό άρχειον 
καί τον πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης άφιεροΰται ταύτη τούς δε τούς στίχους: 

’Ένθα <5Γ άρμονίης ιερής μελιηδέες βίβλοι, 

εστία τών μουσών, κήπος ευφροσύνης, 

κρήνη βρνονσα νέκταρα ψυχοτρόφα. 

Καί δεν ήσαν ταΰτα μόνα τά τής Λαύρας χειρόγραφα, οσα έκ τών διαφό¬ 

ρων επιδρομών καί έκ τού πανδαμάτορος χρόνου (πολλάκις έν τρώγλαις καί 
κρύπταις διατηρούμενα) διεσώθησαν. Οΐ μεγαλύτεροι εχθροί αυτών υπήρξαν 
οί αρπαγές έπισκέπται τών πεπολιτισμένο)ν λαών, οίτινες δυστυχώς προς τήν 
ιεροσυλίαν ταύτην έχρώντο αύτοις τοΐς "Ελλησιν μισθάρνοις. Ώς καί άλλοτε 
έγράψαμεν (βλ. Γρ. Παλαμάν, ετ. ς' σ. 264-266), Τανός 6 Λάσκαρις άπεκό- 

μισε χάριν τού Λαυρέντιου τών Μεδίκων 50 κώδικας, μόνον έκ τής Λαύρας, 

Ελλήνων κλασσικών συγγραφέων καί 53 ό Αρσένιος Σουχάνωφ, απεσταλ¬ 

μένος τού Τσάρου Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Έτι περισσοτέρους έσύλησεν ό 
εξωμότης ^Αθανάσιος ό Κύπριος προς πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης τού Βατι¬ 

κανού καί τελευταΐον δ Μηνάς Μηνιωίδης διά τήν τών Παρισίιον. 5Αλλά 
μόνον αυτοί είναι οί άποδεκατίσαντες τάς 'Αθωίτιδας βιβλιοθήκας; Συχνότατα 
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ό φύλλο μέτρων τούς καταλόγου; των Ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών σταματά καί 
μετ’ «λγους άναγινώσκει τά σημειώματα τής τών κωδίκων προελεύσεως. Α^ 

μοναί τού “Άθω άπαντώνται σχεδόν κατά παν βήμα. 

Πρώτος επέστησε την προσοχήν διά την περιφρούρησιν τού θησαυρού 
των χειρογράφων ό μέγας τών Ιεροσολύμων Πατριάρχης, Χρύσανθος ό Νοτα- 

£*άςι άρχομένου τού ΙΗ' αϊώνος έπισκεψάμενος τον “Άθω Κ Οΰτος είς τον 
δημοσιευθέντα κατάλογον εσταχυολόγησε τά σπουδαιότερα τών χειρογράφων 
τών Μονών, ών εν Λαύρα νυν δύο ζητηθέντα παρ3 έμού δεν ευρέθησαν*. 

Μάτην και ο αοίδιμος Κοραής εις τά εις Ίσοκράτην Προλεγόμενα κρούει 
τον κώδωνα τού κινδύνου καί προτρέπει τά Πατριαρχεία και τάς Μονάς νά 
προβώσιν εις την τακτοποίησιν και αναγραφήν τών χειρογράφων Ικτιθεΐς 
μαλιστα καί σχεδιάγραμμα. Άνεμένετο ό μακ. Λάμπρος, δστις τψ 1880, άπο- 

σταλείς υπο τής Έλλ. Κυβερνήσεως κατέγραψεν εις δύο μεγάλους τόμους τά 
χειρόγραφα τών Μονών (πλήν Λαύρας και Βατοπεδίου). Οΰτος εν τή προς 
τήν Βουλήν Εκθέσει αύτού (Άθήνησι 1880) διεκτραγωδεί τήν άθλίαν κατά- 

στασιν, είς ήν ευρε πολλάς των βιβλιοθηκών καί τήν κλασσικήν τών μονα¬ 

χών αδιαφορίαν, έφ φ καί Ιπέσυρεν ό ζηλωτής καθηγητής τήν μήνιν τών 
Αγιορειτών. Έν τή Λαύρφ δεν είργάσθη ό Λάμπρος, διότι ήδη 6 μακαρ. 

προηγ. Χρυσόστομος συνεχίζων έργασίαν τού Αλεξάνδρου Λαυριώτου κατήρ- 

τιζεν έκτεταμένον κατάλογον, δν μετά ΙΟετίαν ολην εφερεν είς πέρας, μνημειώ¬ 

δες εργον, εις τρεις παμμεγέθεις τόμους. Τούτον πολλοί τών Ευρωπαίων έξετί- 

μησαν και επί τή βάσει αυτού έμελέτων πάντοτε τούς Λαυρ. κώδικας· ήν δέ 

πάγκοινως γνωστός έκ μερικής τών επισκεπτομένων αντιγραφής. Πάντες δέ οι 
Βυζαντινολόγοι άνυπομόνως Ικαραδόκουν τήν είς τον τύπον Ιμφάνισιν αύτού. 

Κατά τό 1924, αποδοθείς εις τήν διακονίαν τής Μονής, εκ τών πρώτων 
μου μελημάτων εθεώρησα τήν τού καταλόγου τούτου εκτύπωσιν άλλ’ άπη- 

τεΐτο τεραστία δαπάνη, ενός εκατομμυρίου δραχμών! Άλλ’ ουδέν αδυνατεί 
τφ θέλοντι* «φιλεΐγάρ Θεός συγκάμνειν τφ κάμνοντι», καί ώ τού θαύματος! 

Τι οικονομει ή θεία πρόνοια; Κατά μήνα Ιούλιον τού αύτού έτους επισκέ¬ 

πτεται τήν Μονήν ο εν Θεσσαλονίκη Άγγλος γενικός Πρόξενος. Ή ευκαι¬ 

ρία ητο λαμπρά, δταν έν τή βιβλιοθήκη έζήτησε τον κατάλογον τών χειρο¬ 

γράφων καί μετ’ απορίας ήκουσεν δτι εν τοΐς^ εκδοθεισι δαπάναις τού 
Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας3, δεν περιέχονται οί πολύτιμοι κώδικες τής 

' πλ\ΊσΙορ-Λ’Α™ΐτιομοϋ Α', σ. 79- 80, καί Μεσ. Β.βλιοθ. ΣάθαΑ', σ. 273-284. 

- Ιερι των Λαυριωτικών κωδίκων άπεμποληθέντων καί ευρισκομένων ήδη έν τοΐς 
Μο„σβ.°ις της Ευρώπης βλέπε Μ,χαήλ 6 Γλυχάς, έχδ. 2«,φρ. Ευατρατώβου, Ά«ήνα, 

,5 * Προλεγ. σ. ριε , εν οΐς και οι άριστοι τοϋ διάσημου συγγραφέως, ΟιιιοηΙ είς τον Β' 

τομον της περιγραφής τών έ| “Ανατολής χειρογράφων (150 τήο Λαύραώ έν τή Έθν 
ρφλ· των Παρισιων. ' 

Ρ! ίΙΐε ,θΓ<? Μ*ΠΠ50ΓίΡί5 0,1 Μουηί Αι1103. «θίίοά Γογ 1116 δγικΚοε οί 

σ. νπί, 438 ^ ^αηιΒΓΟδ) νοί. I-II 1895 -1900 4°ν 
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Λαύρας. Ή παράκλησίς μου ήκούσθη μετ3 εύμενείας καί ό εύγενής Άγγλος 
ΰπισχνεΐτό μοι, δτι θά Ινεργήση, ινα ή Κυβέρνησις αύτού συμπληρώση τό 
άγιορειτικόν τρόπαιον λ Ό κ. Πρόξενος, τηρήσας ώς Άγγλος τήν ΰπόσχεσιν, 

ενήργησε δραστηρίως καί ή Βρεττανική Κυβέρνησις τό επόμενον έτος άπέ- 

στειλεν επιστήμονα, ΐνα παραλάβη τά χειρόγραφα τού καταλόγου τού προηγ- 

Χουσοστόμου προς εκτύπωσιν. Προς δυστυχίαν ό συνάδελφος κ. Καμπανάος, 

οστις εΰρίσκετο αντικαταστάτης μου έν τω γραφείφ τής Μονής, άκούσας τήν 
άπροσδόκητον πρότασιν, έταράχθη, άφ’ οΰ έκτου καταλόγου τούτου ως εξ αστεί¬ 

ρευτου πηγής παρουσιάζεται ως δεινός άνεκδοτολόγος· ήρνήθη λοιπόν μετά 
τών επιτρόπων τήν παράδοσιν τού χειρογράφου. Άπίστευτον πράγμα! ήρνή- 

θησαν τήν προσφοράν χάριν τής έπιστήμης ενός εκατομμυρίου έπ3 δνόματι 
τής πενομένης Λαύρας. Δεν αρκεί τούτο, καλούσί με ινα μοι άπαγγείλωσι κατη¬ 

γορίαν καί τιμωρήσωσί με μάλιστα, δτι άντιγράψας τον κατάλογον εδωκα 
προς εκτύπωσιν! Έν προκειμένω όμως συνέβη καί έτερον έγκλημα εις τήν 
επιστήμην. Ό καλός ιατρός συναπαρτίζει, χειραγωγούμενος βεβαίως υπό τού 
ειρημένου καταλόγου, πρόχειρον αναγραφήν τών κωδίκων, κακόν συνονθύ¬ 

λευμα, αυτός ό καί τά στοιχεία άγνοών τής Παλαιογραφίας, καί έπικοινωνή- 

σας μετά τού εν Παρισίοις φιλομούσου άνδρός, τού πρώην Λεοντοπόλεως 
Σωφρ. Εύστρατιάδου, άναφέρεται προς τό έν Μασσαχουσέτιη τής Αμερικής 
τής Κανταβριγίας Πανεπιστήμιον, δπερ πιστεΰσαν, δτι πρόκειται περί Ικτυ- 

πώσεως τού γνωστού καταλόγου τής Λαύρας προθύμως έπεκούρησε διά 
300.000 χρυσ. φράγκων. Καί είδε τό φως άτυχώς τού τύπου ό κίβδηλος 
κατάλογος τή; βιβλιοθήκης τής Λαύρας2, καί ό έπιστημονικός κόσμος έμεινεν 
εμβρόντητος προ τής κακουργίας, δταν άντελήφθη, δτι αί μέν χεΐρες, χεΐρες 

Ήσαύ, ή δέ φωνή Ιακώβ! 

Ινα δέ μή μ3 εκλάβη τις ως άρρητολόγον, επιθυμώ νά παρουσιάσω 
δείγματά τινα έκ τών μαργαριτών τού σοφού καταλόγου 3. Έν πρώτοι; δέον 
νά γνωρίζωσι πάντες, οτι ή κατάταξις τών χειρογράφων καθ3 ύλην καί εις 
θέσεις κατά τά στοιχεία τού ελλην. αλφαβήτου είναι παλαιά. Ό νέος δμως 
κωδικογράφος κατιορθωσεν εν πολλοί; νά συγχίση τήν τάξιν ταύιην καί 

5 Λυπούμαι διότι δεν έμεσίτευσα παρά τφ ρέκτχ) καί φιλομούσφ άνδρί διά τήν έκτύ- 

πωσιν τοΰ έμοϋ καταλόγου τών χειρογράφων τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίιον, Αγίας 

Άννης, κτλ. δν έν δυσί τόμοις εχων προετοιμάσας άπό τοΰ 1913 άνέμενον τον γενναϊον 

χορηγόν. 

2 Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας (τής έν άγίφ δρει) συνταχθείς υπό 

Σπυρίδοινος μονάχου Λαυριώτου ίατροΰ, έπεξεργασθείς δέ καί διασκευασθείς υπό Σωφρο¬ 

νίου Εύστρατιάδου μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως κτλ, Ρ&τίδ 1925, 4ον, σ. δ' 513. 

(Κίόδικες 1-2046 τής Μονής λίαν άτελώς περιγραφόμενοι). 

Λ Έπεχείρησα τό πρώτον τούτο έν τή διατριβή μου Τό μίορόν άλας. Ό άνεκδοτολόγος 

ιατρός Σπυρίδων Καμπανάος, Λαυριώτης ελεγχόμενος ώς λογοκλόπος καί πλαστογράφος, 

Θεσσαλονίκης 1933, ο. 14 -17, 
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ν^αναγραψ;, «ιαφοροίς εί, δΰο β**, τόν ^ . 

των κωδίκων ση^ώσε1ς άρκεϊται νά παρ«πέμψη * 1 Γ « 

μδ», ωσεί 4 κατάλογος ί,ν παοάο™,ΓΓ :'Γ?’1γ0ρι0ν Π<ώα- 

ση μειώσεις άνβγρ^Λίσι Ιάσ^Χ/Γ, ^ ^ εΚείν°υ' *“* δέ 

π' Χ' Λ 7°· φ· 7 “ ΚαΙ<ίλ0Υ0?· Ό Κώδ^ 2χει οΰτω, 
Μή τεμνέτω τις τά φύλλα των 

“ΓΛ,ϊΐ"" :1 Μ<! ”>·*»...».«« 

,« .»»ίώ. ” ,Γ ΤΖ7 -ί' ;?5 ~ ■*» 
τβΑή τά χαρτί» ί,άρ- Γ/λΓ δ " ^ ” χαρΐί“; 
/Βίν, άλλα τό κρίμα «Αλα το κρίμα τοο τεμνβ,ν εστί μέγα, 

εστί μένα. * , * , , , ββοδουλος. 
0)*Λ· άριστά απο πασης άπόψεως. 

Ούτως εχομεν τετράστιχον εις δωδεκασσλλάβους χωλιάμβους οί)τ δ ί„*' 

η? κατεστρεψε, νταραλείψας καί τό: τοί τέμ ε,ν Ό κδδ,ϊ I! ' 
Ανιοπολίτου Έοιυηνείαν του η/„5 ~ ν , , ° 6ιξ πε0ιεΧει του 

;ι ;ίΖοΤΓ'τ =οί ^5ίϊ ΐνίχ^Γ 
β 6, ·Α«ί ϊ^τ^2ϊ:διοιάς ^ 8ι°^ - ^ 
Β 63. γραφ. ακέφαλος καί κολοβός 

Μ 36. Ίατροσόφιον μέγα (τόσον μόνον) 

- —Γ'^γζ; 

,’ΙΐΓ4« ■·'««'ΙΧΖ’*Γΐ."λ*,' 'β“ί 

«. Ζ”"Γ * ” λ“*·· 

ώ »·.«” « μι» *” ™ 
Α 77. Χρυσοστόμου ιδ'. 

Εννοείται Αργοί, και περιγράφεται δ χώδιξ μέχρι φ. 345 β,· τά δ’εφεξής 

Βλέπε τινά δείγματα ένθ5 «νωτ. 
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παραλείπονται, είναι δέ 7 λόγοι: Προς τάς συνάξεις, προς τούς εν εορταις καί 
οι πέντε κατά Ιουδαίων φ. 346 α- 399. Ό τελευταίος κολοβός. 

Λ 84. φ. 132, γράφ. 456. 

Θ 217. φ- 898, γράφ. 449. 

Λ 117. φ. 398 α Ίωάννου Χρυσοστόμου, γράφ. Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης. 

Γ 44. Κακώς αναγράφεται ως παλίμψηστος. 

Γ 60. Διήγησις . . . επισκόπου- παραλείπεται τό: Παλλαδίου όνο μάτι, 

ήτοι όνομα τού συγγραφέως. 

Ε 110. Μονής Γδερνέτου, γράφ. Γκουβερνέτου, ή παρά ιά Χανία γνω¬ 

στή εν Κρήτη. 
Κ 112,5. Μ 10, 13. Ω 34, 1. Ω 54, 6. Γαυρίου μύθοι, γράφ. Γαβρίου 

ή Βαβρίου κάλλιον. 

Μ 68,22. Ευστρατίου σοφιστού, γράφ. Ευσταθίου (τού Μακρεμβολίτου). 

Κ 131. Τητορική Ταμοδού, γράφ. Δαμωδού, ή παγκοίνως γνωστή. 

Ω 111 κακώς αποδίδεται τό α' μέρος εις τον Λαυριώτην Κύριλλον, δπερ 
καί δι’ άλλης χειρός καί παλαιότερον είναι, περιέχει δέ ερμηνείαν εις την 
Γένεσιν ούδαμοΰ δέ οΰτος άναφέρεται ώς ερμηνευτής- ωρμήθη δέ ό κωδικό- 

γράφος εκ τού β' μέρους περιέχοντος κανόνας τού Κυρίλλου. 

Ω 29. Κακώς αποδίδεται τό χρονικόν εις τον Κύριλλον, διότι, ώς επι¬ 

γραφή δηλοϊ, τούτο έγράφη τω 1738, οΰτος δέ τότε δεν είχε γεννηθή. 

Θ 125 εν τελεί. Κυρίλλου Λαυριοπου, γράφε κυρίου Λαυρέντιου, καί 
πρόσθες: εν έτει αψπα' διά χειρός ευτελούς προηγουμένου Κυρίλλου. 

Ώς προς την χρονολογίαν τών κωδίκων εγένετο τελεία θαλασσοποίησις. 

Αΰται ετέθησαν μετά την άποπεράτωσιν τού έργου καί την αποστολήν αυτού 
εις Παρισίους προς έκτύπωσιν (βλ. Πρόλ. έν τελεί) κατΊ άξίωσιν τού έκδοτου. 

Καί ή σπουδαία διά πάντα άλλον, σπουδαιοτάτη μάλιστα διά τον επιστημο¬ 

νικόν κόσμον, αυτή έργασία τής χρονολογήσεως κωδίκων εγένετο ταχυδακτυ¬ 

λουργικούς ή δΓ ενός απλού βλέμματος, καί τούτου άνεπιστήμονος, ή έκ τών εν 
αρχή καί τφ τέλει κεχρονολογημενών σημειωμάτων, άπερ συνηθέστατα είναι 
κατά πολλούς αιώνας μεταγενέστερα τού κωδικός- και εχομεν κατά ταύτα 
τούς κώδικας αυθαιρέτους κεχρονολογη μένους- π. χ. 

Α 78 ΙΑ λ αίοονος αντί ΙΓ'. 

I 119 ΙΗ'. » * ΙΖ'. 

Κ 53 ΙΗ'. » άλλ5 ή έν τέλει σημείωσις, ήτις καί έξετυποίθη, έχει 
έτος ,ζξε'— 1557. 

Λ 136 ΙΖ'. αϊώνος αντί 17" λ 
Έτερος κώδιξ, δν δεν εσημείωσα, είναι επί μεμβράνης τού ΙΔ' αίώνος. 

άλλ’ 6 κωδικογράφος ίδών την έν τέλει νέαν σημείωσιν, έχρονολόγησεν αυτόν 
τού ΙΗ' αίώνος ί 
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β 67 ΙΕ' αίώνος, αντί ΙΓ* 

- -** >- 
εν τελεί του κωδικός: ' ’ ° Τ°υ ^ιο'υοι°υ ως άναγινώσκομεν 

0£ο?’ τό όώρον καί Διονυσίου πόνος. 

Κ 34 του 1572 αντί 17Π. 

™ ι* 2: ι^χΐΐ":*! ΐ;;* *- -« 

"> ί”= ί ““· 5ΛΓΛΠΤ„? ,η ' 
ί£ Λ»..—· ΙΜ°· ** ·τ· ■ 
Α 113, ΙΔ' αίώνος, αντί του ΙΒ' 

... ,.ί ΐ2"ί“;ί"ΐ '' “ " «»' Μ* •·Ι,,»=. 
Β 35 ιη' αίώνος 1698 («ίο). ο>ρολόγΐον. 

-, Φ9°,φηΓθλ0γ10ν ί='αϊ“ν"? 1579, αντί ΙΓ'. 

νος· αρα ΙΓ' 

για κειται Ιν φ. 2023 τό εγογ 1900 ν ' » , £ °'· Η αληθης χρονολο- 

γ 112 ΙΒφ- Δημηιρίου ”ΰ· 
Εν φ. 307 τό έτος νςφ' — 992 

Δ 48 Πανηγυρικόν υοΰ ΙΑ' αίώνος, γράφ. ΙΓ·. 

Ρ ,ο, % “1“ν°?’ Υρ“ν ΙΖ'<β1 V- 215 εν. 1637). 

Ε ία 7- “1-ν0?’ Υ^' 1392 *» Φ· Ευχολόγ,ον 
£Λ17ΙΖ αιωνος, γράφ. ΙΛ'. Ευαγγέλιον. Υ 
Ι ο έτος σημειοΰται εν τελεί ,ςωλβ'=ΐ324 

Ε ίϊ Μ™-" 105 Ι,Η' αΜν0ξ' Ϊ9- ΙΔ'-1831. φ. 337* 
ρ 166 ί?|να“" “υ ΙΖ' αϊώνο?’ νρ· ΙΛ'-1386, φ. 367 

166 Βίος χαι λόγοι μεγ. Αθανασίου ΙΖ' αϊώνο^ νρα'φ ΙΔ- 
IΟ έτος υπάρχει έν 304« ,ςωνε' = 1347 79 φ’ * 

Ε 179 Ευαγγελίαν 17" αίώνος, γράφ. ίΔ; 1325. 

Η 2 του ΙΖ' αίώνος, αντί ΙΕ' 1 ' 

Σημείωμά τι εν φόλ 207 β ίενει 3π ' ^ !Τ1 *»' «ν τή 
εγραφη προ του 1503 π X | **"!*> ™δ1 

| ημερ<? τετραδη εις τάς κγ', 3ρα 

Η 29 τοΰ ΙΔ', άντί ΙΖ' ! Τ°υ μεγάλου κ«νόνος. 

^ ^ ^ - .&»' ( = 1631) 
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Η 104 Νομοκάνων τοΰ ΙΖ' αίώνος, αντί 17", εν φ. 93Ρ τό έτος 1562. 

Η 11ο Μουσικόν τοΰ ΙΖ' αίώνος, αντί 17". τό έτος έν τελεί 1559. 

Η 143 Διάφορα τοΰ ΙΕ' αίώνος, άντί ΙΖ'. 

Έν φ. 159Ρ έγράφη έν Ιερουσαλήμ /αχλς' = 1636. 

Θ 48 Παρακλητική τοΰ ΙΖ' αίώνος, αντί 17", 1595. 

Θ 147 Ώρολόγιον ΙΔ' αίώνος, αντί ΙΤΓ', έν φ. 137α έτος #ζιε' = 1507. 

Θ 220 Νομοκάνων ΙΑ' αίώνος, αντί ΙΔ', έν φ. 159, 'ςοιςή'== 1388. 

I 40 Έβδομαδάριον ΙΖ' αίώνος, αντί 17" έν φ. 23615, /ζρε' = 1697. 

I 47 Άκολουθίαι ΙΖ' αίώνος, αντί Ι'Γ'. 

Έν φ. 484Ρ Χριστόφορος μοναχός ο γραφεΰς, έτ. 1591. 

Κ 53 Έητορική ΙΗ' αίώνος, αντί ΙΤΓ'. 
Έν τελεί: Τό παρόν βιβλίον άφιέρωται παρ’ έμοΰ Διονυσίου ιερομόνα¬ 

χου εις τό μοναστήριον τής αγίας Τριάδος τό δν έν τφ Όλΰμπφ τής Θεττα- 

λί«ς εν έτει ,ζξη'—ΙδβΟ. 

Κ 108 Διάφορα ΙΖ' αίώνος, αντί ΙΗ'. Έν φ. 243Ρ έτ. 1795. 

Λ 2 Γραμματική ΙΖ' αίώνος 1692, αντί ΙΤ^'. Τό έτος εν τελεί 1572. 

Λ 8 Γεροντικόν ΙΖ' αίώνος, αντί ΙΗ' έν φ. 49Ρ έτ. 1723. 

Λ 81 Θεοδώρητος Ϊ7" αίώνος 1563, αντί ΙΕ', 1463.? 

Λ 135 Κουβαρας ΙΕ' αίώνος, αντί ΙΔ' 1367. 

Κ 127, 1742 (γρ. 1747) έκ τοΰ έν τελεί σημειώματος· άλλ’ ή αληθής 
χρονολογία εΰρηται έν αρχή φ. 1“: έτει από Χρίστου ,αψπα' 1781. 

Κ 54 Χρονικόν Μανασσή τοΰ ΙΕ' αίώνος, αντί ΙΔ'. 

Ό κώδιξ έκ χάρτου βομβυκίνου, μόνον έν εν τελεί φΰλλον χαρτφον έχει 

τοΰ ΙΕ' αίώνος. 

Β 32 Είρμολόγιον, δπερ έξεδόθη έν Παρισίοις τφ 1932 υπό τοΰ πρ. 

Λεοντοπόλεως Σωφρονίου ως τοΰ ΙΓ' αίώνος, έν τοΰτοις ό κώδιξ, ον έν 
έκτάσει περιγράφομεν έν τή «Θεολογία» Κριτική έκκλ. λειτουργικών βιβλίων 
(ιδιαίτερον) σ. 9, Άθήναι 1935. Είναι τοΰ ΙΑ' αίώνος ασφαλώς. 

Ρ 66 ώρολόγιον τοΰ Ι' αίώνος, αντί ΙΓ'. 

Πώς είναι δυνατόν νά είναι τό Γ, άφοΰ έν τελεί έχει τον παρακλητικόν 
κανόνα Θεοδώρου Λασκάρεως τοΰ βασιλέως; όθεν ανήκει εις τό τέλος τοΰ 
ΙΓ' αίώνος. 

Ω 39 Νομοκάνων ΙΗ'αιών, αντί ΙΖ'. τό έτος εν τελεί 1651. κτλ. κτλΛ 
Κατά ταΰτα εις τούς πλείστους των κωδίκων δεν παρετηρήθη ή ύπάρχουσα 
χρονολογία, άλλ5 έτέθη αύθαιρέτως ό αιών (πρβλ. Λ 169, φ. 302 α έτ. 1303), 

καί εν άλλοις έλήφΟη αΰτη έκ τίνος μεταγενεστέρου σημειώματος. Εντεύθεν 

1 Εις τον έλεγχον τούτον τοΰ εντόκου καταλόγου έφιλοτψήθη νά άσχοληθή και 

ό λαμπρός βιβλιοθηκάριος τής Μονής πατήρ Παντελεήμων ό Κύπριος, παρ’ οΰ καί 

έλαβόν τινα σημειούμενα έν τω έντύπω κατολώγφ. 
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01 πλειστ®1 ™ν αδίκων χρονολογούνται νεώτεροι. Προς τουιοις καί άλλη πε 
παρατηρειιαι πλημμελεια εϊς την μεταβολήν τής &πό κοσμογονίας εϊς χριστια- 

νικην χρονολογίας συνήθως κατά αιώνα, Ιξ άγνοιας τής άριθμ. άξίας τού 
ελλητς αλφαβήτου (ττρβλ. Λ 41 Ιτ, 1540. Έν φ Ιν φ. 395 ,ζρζ'=1599· συνή¬ 

θως δε γίνεται η αφαιρεσ,ς άπό 5500 άντί 5508 βλ. Ω 15 τό ζοοα' = 1670 

ΙΙλην τουτου άγνοεί ό άγαπητός συνάδελφος την λεπτομέρειαν, «π !» τών 

μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου άφαιροΰμεν 5509 καί οΰ/ί 5508 (βλ I 140 
ένθα αντί 1566 εχει 1567 κ. δ.). ' ’ 

, Ε!ς ™ν κώδι*α Κ 68 ε|5 ιά έν αρχή παράφυλλον υπάρχει τό έξης έσω- 
τικον άσμα κρυπτογραφικώς γεγραμμένον, οΰτινος οΰτε καν άπλήν μνείαν 
ποιείται ο νεοτυπωτος κατάλογος, είναι δέ γεγραμμένον καταλογάδην. 

Τψ έφμορχιαν (Ηο) το κάλος τήν έχης, κόρη Ιού, 

βαρά οτόν κόσμον άλλη δεν τής εχει τιαντες- 

αυτές τής νοοτημάδες με σφάζουν και φλοΐζουν με 

βλέποντας έν τή καρδία άφοϋ οε ΐδα ό ταλέπορος. 

Τοιουτος εν κεφαλαίφ ό έπί τοσαΰταις χρησταΐς έλπίσι εκτυπωθείς κατά¬ 

λογος των χειρογράφων τής γεραράς βιβλιοθήκης τής Μεγίστης Λαύρας. Καί 

Εφ, οσον εις αυτα τα στοιχειωδέστερα παρουσιάζει τοιαΰτα σοβαρά μειονε¬ 

κτήματα, δεν πρεπει βεβαίως νά έχη ά'λλας άξιώσεις ό φιλόβιβλος. Αΐ πρόοδοι 

της κωδικογραφιας εισ. πάντη άγνωστοι εϊς τόν ημέτερον κωδικογράφον, 6'στις 
δεν κατόρθωσε καν ν ακολουθήση παρά πόδας τό σχέδιον τών καταλόγων 
του μακ. Σπ. Λάμπρου. 

Εν τουτοις, αφού εϊς τά άδυτα τής παλαιογραφίας δεν ηδυνήθη <5 φιλό¬ 

πονος συνάδελφος ν άτενίση, οΰδέν ήμπόδ,ζεν αυτόν νά φροντίση νά περ, 

λαβή τουλάχιστον παντας τούς κώδ,κας'τής Μονής. Δεν τά έπραξε καί τοϊτο 
και καθ εκαστην ανακαλύπτομεν νέους κώδικας έκτος τού καταλόγου. Ίδοΰ 
προς αποδειξιν 2 - 3 έξ «θεών, ους λεπτομερώς περ.γράφομεν ενταύθα. 

, , Κη1κ2' ^Τ/ε' Δαυρ' μίΐ πε5'εΧ0μενος εν τφ τετυπωμένφ Κατα- 

' Υ<Ρ, ’ ζ°ζ8 φ· 201 το® ΧΙ α'ώνος. (υπάρχει έν τφ τού Χρυσοστόμου) 

. Τ Γ,™5 ’ί“ι “1'δνε5 ,'·οιί θεΡ™1 θαυμάτων διήγησις τού οσίου 
πατρος ημών Αθανασίου του έν τφ ’Άθφ. 

αρχ. Οι τών αρίστων άνδρών άνάγραπτοι βίοι. 

Έδημοσιεΰθη έκ νεωτέρων κωδίκων υπό Ε. ΡεΗί, νίο άε 5&ιηϊ 

Μ1ΐ3π&56 ΙΆϊΙιοιιίΐε, Εχίπιίί: άεε Αηπίεοΐα Βοΐΐοπά^ηα, ύοιη. XXV 
Βταχείΐεδ, 1906. ’ 

2. φ. 83“ Βιος καί πολιτεία καί άσκησις του οσίου πατρος ημών. 

αρχ Ουκ εργοις χρή μόνον θαύμαζε ιν τήν αρετήν καί λοιποΐς προτερή- 
μασιν, αλλα και λογοις ως οίόν τε γεραίρειν. 

Τά κειμηλαρχεΐα καί ή βιβ?αο\)ήκη της Μ. Μεγίστης Λαύρας έν κινδύνφ. 331 

Έδημοσιεΰθη εκ νεωτέρων κωδίκων υπό Ε. Ρεΐίί, νΐε εϊ οίίϊοε άε 
]\1ίο1ιε1 ]ε Μβΐέίηοίε ειιίνίδ άιι ΕαΡε άε Βοδίΐε Ιο Μαΐέίποίε, Ραπε 1903. 

(.ΒΐΙ>1· Ηοο-ίοοταρίιί^ιιο εθίίέε ρ&τ Εεοπ 01ιιπ§;ε1:). 

3. φ. 106“ Υπόμνημα εϊς τόν άγιον και έν προφήταις μέγαν Ήλιου 
καί εις τόν οπαδόν αΰτοΰ καί φοιτητήν Έλισσαιέ τόν προφήτην καί μερική 
διήγησή τών τερατουργών αυτών καί θαυμάτων. 

άρχ. Τό μέν εν λόγοις εγκωμίων καί συγγραφαϊς επαίνων τήν παρούσαν 
του μεγίστου έν προφήταις Ήλιου φαιδρΰναι πανήγυριν. 

Τέλ. Καί τέλος άξιον φιλανθρωπίας Θεοΰ έν τφ μέλλοντι δέ τήν έκ 
δεξιών Χρίστου παράστασιν άνεπαίσχυντον καί κλήρον έν τοΐς ήγιασμένοις 

και μέρος εϊς δόξαν. 

4. φ. 131 “ Κωνσταντίνου του άγιωτάτου έπισκόπου Τίου, Λόγος εϊς τήν 
ευοεσιν του λειψάνου τής αγίας καί πανευφήμου μάρτυρος Ευφημίας προ- 

τραπέντος παρά Γεωργίου του άγιωτάτου έπισκόπου Άλάκτρης. 

άρχ. Ήκω τό έπίταγμα φέρουν, ώ παναγιώτατε πάτερ. 

(Αεία δαηοίοπιπι Ιοηι. δερΐ. V. σ. 274 - 83). 

5. φ- 145 “ Βίος καί πολιτεία τής όσιας Ευφρόσυνης. ρ 
άρχ. Έγένετο έν τή Άλεξανδρέων μεγαλοπόλει άνήρ ένδοξος όνόματι 

Παφνοΰτιος. 

Α. Βουοίιεπε, νΐΐα δ. ΕυρΙίΓοεγηαε, Αη&1. Βο!1. II, σ. 196-205. 

6. φ. 156“. Διήγησις Άμμωνίου μονάχου περί τών άναιρεθέντων υπό 
τών βαρβάρων αγίων πατέρων εν τφ όρει του Σινα καί έν τή Ήαίθοΰ. 

"Άρχ. Έγένετό μοι ποτέ καθεζομενού έν τφ ταπεινό) μου κελλίω πλη¬ 

σίον Αλεξάνδρειάς εις τόπον καλοΰμενον Κανωβόν. 

Ρ. ΟοηιΒείίε, ΙΠΐίδΐπιιηι ΟιπΉΐ ιηαιΤγηιιτι Ιεεϋ Ιπιιηιρίπ, Ραπδίίδ 
1660, 80- 132. 

7. φ. 174. Διήγησις διαλαμβάνουσα περί τών'άγιων καί σεπτών εικό¬ 

νων καί δι5 ήν αιτίαν, δπα>ς παρέλαβε τήν ορθοδοξίαν έτησίως τελεΐν τή 
πρώτη Κυριακή τών άγιων νηστειών ή αγία του Θεοΰ καθολική καί άπο- 

οτολική εκκλησία. 

Άρχ. Ό βασώεύς Θεόφιλος συγχωρήσει Θεοΰ κατ’ εκείνο καιροΰ τήν 
αΰτοκρατορικήν διέπων αρχήν. 

Τέλ. ήτις καί μέχρι τής δεΰρο ευδοκία καί 'χάριτι τοΰ άγαθοΰ Θεοΰ 
ημών εορτάζεται εις δόξαν καί αίνον τοΰ τών δλων Θεοΰ καί κυρίου ημών Ι.Χ. 

8. φ. 183“, Περί τοΰ γενομένου θαύματος έν τώ άγίψ φρέατι παρά τής 
σεβάσμιας εϊκόνος τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής επί στήθους βασταζοΰσης τόν 
αληθινόν Χριστόν τόν Θεόν ημών καί περί τοΰ Πατρικίου καί τοΰ νοταρίου. 

5Αρχ. Ουδέν ούτως εΰφραίνειν οιδεν άνδρός φώοθέου ψυχήν ώς έργον 
Θεοΰ. 
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Τέλ. ώννένοκο πάντας ήμας ΙπιτυχεΤν τών «ϋτών άπηράτων άγαθών 

^ν Χρ,οτφ επ“ΐεΐνο^ν™« *»1 εΰδρομοΰντας Ιν παντί έργο) Ιγαθώ 

..Λ Ψ' !9,2ί·Τθίί ?ν θμών Αθανασίου άρχχεπχσπόπου ’Λλε- 

ΙΖΐί12 7?°? ™ -9-" -.1- Ιη-ο® Χρ-τοϋ τοϋ γενομενου θαύματος εν Βηρυτφ. 

0έαμ’Αρχ· ’'ΑραΤε Τ0ύς ******* ** διάνοιας ύμών καί ϊδετε τό καινόν 

Τελ. οπ της αυτού πίστεως ημάς κατηξίωσεν εν Χριστό3.. 
Σημειώματα. 

ψ·1-γ Τρισκαιδεκάτη βίβλος Ιν τρίτη θέσει. 

Τήν Λαύραν εσχε φυλακής καλής χάριν (τά αυτά κοί φ. 4«). 

Θαύμαζε και τον βίον τοϋ παμμεγίστου πατρός Άθασίου. 
φ. 4Ρ η εικων τοϋ αγίου. 

,Λ 200β' “ν'1σ<!ηΙ1· ™9ΐε, τήν ψυχήν τοϋ δούλου σου Θεοφύλακτου τού 
τέλους μονάχου και χοροοτάτου τοϋ δωρησαμένου τήν βίβλον ταύτην εις 

ι% ^Λ“^ε "1 

- »- - 
""'<■»■>·. .Λ 

Ή μεμβράνη λίαν παχεϊα καί τά γράμματα καθαρά καί τυπικά 

—ταχωσις περικεκαλυμμένη διά παχειών σανίδων καί βύρσης εφθαρμένης 
Ετερος πολύτιμος κώδιξ μεμβράίνος εις 4°ν ίπάρχε1 Ιν\φ 

κιφ της ονης. Ουτος εχει αρίστην καλλιγραφίαν καί ορθογραφίαν Ιπίτιτλα 
ωραία δια φτηνών -κοσμημένα καί εν άρχή τήν εικόνα τοϋ άγιου 4 θανΪ 
σιου του της Λαύρας δομητορος. Περιέχει Ιν αρχή τόν βίον τοϋ άγίου Άθα 
νασιου ειτα τήν Διαθήκην (Κανονικόν καί Διατύπίσις, £ καί «ΖΖΖΖ 

,αταστασεως τής Λαύρας, (Έκκλησ. Τυπικόν) καί Ιν τέλει τό ΤυπΙΓν τοϋ 

β1 Λ0"?/°= Τθεν.ίπι Ίωα'ννου ΤοιμισκήΡ(ό λεγόμενος Τράγος). Ό μέν 
βιο Ιεδοθη υπο Εοαιε (Εκίταίί άοε Α„31εο[3 ΒοΙΙπηάίΖ τόμ 

. '. ™ΧΙ^ 28 ,?06)· Ια δε Τυπικά υπό ΡΗ. Μεγετ Ιν ϋίε ΗΗΐιρΙιιτΙαιη- 
εη ιιτάιε ΟεΒοίιχοΙιΙε άετ ΑΛοεΙτΙδεΙβΓ, Τ,είρεία· 1894 σ 102 51 ΙΤοό 

δε και στιχους^ιαμβικοϋς καί Ιτέρους πολιτικού; εις τόν άγιον "Αθανάσιον 

ίό το-™ \- °υ-0?: ^ θεω»εΪΜι *Η«Μ6 κειμήλιου τής Μονής' 
υπο του μαθητου του άγίου καί διαδόχου "Αντωνίου άρχομένου τοΰ Π 

ΊϊΖν 4 7 ΖΤοΓ βΐβλ,0θ,'ΧαΡί0υ Παντελεήμονος Ιν ΛΑλγ*ν. Επιθεωρήσει 1934, σ. 169-170, Άθήναι). ' 
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Κώδ. Λαυρ. Γ 137. Χαρτ. 0,23 X 0,17. ΙΗ' αϊώνος, φ. 103, 116. 

(δέν υπάρχει ού'τε εν τφ ιού Χρυσοστόμου) 

Α'. 

φ. 1“ Κωνσταντίνου Δαπόντε, του μετονομασθέντος Καισαρίου 
Βίβλος βασιλειών, βιβλίον πρώτον, βασιλεία Βυζαντίου. 

Αρχή παντός έστί Θεός, άρχό μένος δοξάζω 

Τόν Θεόν τοίνυν καί αρχήν αυτόν ποιων κραυγάζω. 

Αρχή: Συ 5Ιησού μου προηγον ταντης τής Ιστορίας 

εν εκ εν άλη θείας τε καί χάριν σωτηρίας 

Τέλος: Δείγνοντες τούτον, ώς καθώς γράφομεν κορνφαΐον 

φ. 10313 των βασιλέων όλονών και παλαιών καί νέων. 

Β'. Ερμηνεία εις τόν Ιεζεκιήλ. 

φ. 1 α «Ή αρχή του λόγου, παλαιού όντος, όντας χαλασμένη, άρχισ’ απ’ 

εδώ εις τόν Ιεζεκιήλ». 

5Αρχ. Ένδεκάτω ετει τής τοΰτου βασιλείας, όγδόω δέ τής οικείας ήγε- 

μονείας πάλιν επιστρατεύει τοίς Τεροσολΰμοις καί τόν μέν Ιωακείμ αναιρεί 

καί άπορρίφήναι κελεύει. 

Τέλος, άποδέξασθαι δ5 δμως τήν προθυμίαν καί τούς πόνους προσευχαΐς 

άμείψασθαι. 
φ. 316Ρ άφεσιν ήμιν αμαρτημάτων παρά τού σωτήρος τών όλων αιτούν- 

τας, με θ’ ού τώ πατρί. .. 

Κώδ. Λαυρ. Γ. 138. Χαρτ. 0,18X0,13, ΙΗ' αϊώνος, φ. 584. 

Κωνσταντίνου Δαπόντε (κτλ. ως άνω). Τόμος δεύτερος. 

φ. 1« Άρχ. Βασιλεία Κωνσταντίνου καί Ειρήνης, Βασιλειών βιβλίον 

τέταρτον (μέχρι τέλους τού Ζ' βιβλίου). 

φ. 584Ρ τέλ. *Ως βασίλισσαν τον κόσμον καί μητέρα τον Θεόν 

φ τιμή δόξα καί κράτος εκ παντός πρέπει \αον. 

Τέλος, τφ δέ Θεώ ατελεύτητος δόξα. 

Οί κώδικες αύτόγραφοι τού Δαπόντε, εΐσί δεδεμένοι στερεώς βυρσίνη στα- 

χώσει καί καλώς διατηρούμενοι. Έκτενεστέραν περιγραφήν τής βίβλου ταύτης 
τών βασιλειών βλέπει τις παρά Σπ. Λάμπρω εν κώδ. Ξηροποτάμου 254-5, 

ήν δυστυχώς δέν έμιμήθη καί ό εν τοις άλλοις εκτενέστερον τούς κώδικας 
τής μονής αυτού περιγράψας Ευδόκιμος δ Ξηροποταμηνός προηγούμενος 
(Κατάλογος αναλυτικός τών χειρογράφων κωδίκων, κτλ. Θεσσαλονίκη 1932). 
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Και τό μέν νεότευκτον του νόθου καταλόγου πλάσμα δικαίως άπεκηρύχθη 
υπό πάντων ώς Ιπιστημονικόν στίγμα ή τό δέ ούτω διαβουκοληθέν Πανεπι¬ 

στήμιο ν άπήτησε τον γνήσιον κατάλογον, ού και άπεστάλη άντίγραφον, άλλ’ ή 
κρίσίς εν Αμερική συνετέλεσεν είς τό ναυάγιον τής εκτυπώσεως. Ιδού διατί 
είπον ότι έλυπήθην διότι δεν παρεδωκα τον έμόν κατάλογον προς εκδοσιν, 

προ τιμή σας τον της Μονής. Άποφασίσας, ινα μή φέρω κάνέν πρόσκομμα 
εις τον οψιμον τού φιλολογούντος Ιατρού ζήλον, άψήκα ελεύθερον τό στάδιον 
της δρασεως αυτού εν τή βιβλιοθήκη και τώ άρχείω τής Μονής, ϊνα μή 
μ εκλάβη, ότι επιβουλεύομαι τούς έπισεσημασμένους αύτφ ανεκδότους θησαυ¬ 

ρούς, καί ετράπην επί την άπόκροτον καί άγονον έρημον, εις τάς σκήτας καί 
τά άναχωρητήρια, κακουχοΰμένος καί διακινδυνεύων εις παν διάβημά μου 
ανά τας έπικρεμαμένας καί απροσίτους καλύβας καί τάς εύρωτιώσας τρώγλας. 

Ύπέλαβον καί ώς απαραίτητον καθήκον τό τοιοΰτον από γάρ των άκρων 
τούτων διαρρέει 6 κρυπτόμενος θησαυρός εύκολώτερον. Ή αμάθεια καί αί 
άνάγκαι των άσκητών καί άφ’ ετέρου η βουλιμία των Τώσσων αδελφών 
μοναχών ήν τό αίτιον. Καί ούτως εντός ΙΟετίας επλουτίσθη ή βιβλιοθήκη τού 
άγ. Παντελεήμονος διά 300 νέων κωδίκων! Καί ό άγιος Θεός ηύλόγησε τούς 
κόπους μου- ανεκάλυψα καί είς τάς δύο περιωνύμους Σκήτας τού Άθωνος 
περί τούς 500 νέους κώδικας διεσκορπισμένους τήδε κάκείσε, ούς καί συνε- 

κεντρωσα, οσον ήν δυνατόν, επί τό αυτό, έταξινόμησα καί περιέγραψα κατά 
τούς ακριβείς κανόνας τής κωδικογραφίας 2. ΈδημοσιεΰΘη δέ έκ ταύτης τής 
εργασίας μου μόνον 6 Α' τόμος» εν τή Άγιορ. Βιβλιοθήκη, προνοία' τού 

είρημένου φιλαθωνίτου Ιεράρχου *. Αλλά καί διά τά άρχεια των πρωτευου¬ 

σών τούτων Σκητών τού Άθω έλήφθη ή δέουσα φροντίς καί συνεκέντρωσα 
περί τά 200 έγγραφα επίσημα, θεμελιώδη διά την ιστορίαν αυτών, ών 

Ό Φίλο? καθηγητής της ιστορίας καί παλαιογραφίας τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών 
και επιμελητής των χειρογράφων τής Εθνικής βιβλιοθήκης κ. Σωκρ. Κουγέας εν ίερα 

αγανακτήσει διά τον αβδηριτισμόν τοΰ κωδικογράφου έπληροφόρησέ με, ότι ουντάξας 

εχει έτοιμον προς εκδοσιν δριμύ κατηγορητήριον καί άποκηρύτιει ώς άχρηστον τον κατά¬ 
λογον τοΰτον. 

’ Σημειωτέοι- οτι ο κατάλογος τοΰ Λάμπρου μόλις περί τούς 150 έχει έκ τούτων. 

3 Κατάλογος των κωδίκων τής ίεράς Σκήτης Καυσοκαλυβίων καί των καλυβών αύττκ 
κτλ. Ρεπβ 1930 είς 4°ν. 1 

. ' ,ι°ι τ° *ργον τοΰ,:ο συνεγράφη έν τη έρήμφ ταύτη αί κρίσεις τών τε ήμετέρων 
και των ξένων υπήρξαν λίαν ευμενείς. (Βλ. ΑπεΙοοΙε Βοΐίειιάίδπσ, τόμ. 49, 1931, σ. 442 

- 444, βιβλιοκρισίαν υπό Ρΐ'. Η&Παη καθηγητου έν Εοπναίπ, ένθα ό επιεικής διάσημος 

βυξαντιολογος καταλήγει ώδε: «Κο ΟΕίεΙο^αε άα Ρ. ΚοιιπΊαε οεί «Εΐιε άο.ιΐβ 1ε ρΐ08 

οοπιρίοί: οΐ Ιο ρΐαε ρτόοΐε άο ίοιίδ 1ε5 ΟΕΐΕΐο^αεε άο 1’ΑΐΙαοδ ραόΗόδ ί«8αα’ ά οε ]ουτ. 

Εα (Ιβδοπρίιοπ άε οΚεηιιε ωΕΐιιιεοΓύ: ηε δε όοτηε ΡΕ5 & υηε 1ϊδ£ε άε ίίίΓεδ 8θΐηηι&ίΓβ8· 

163 6Π · ί£ί63 5θηί Γ6ΡΓθάαίί3 ίηΙό^ΓΕίο,ηεπί, Ιεε ϊηοίρίΐ ρβπηεΐΐεπί άε ΓεοοηοΕΪίΓε Ιβδ 
Ιεχίβδ, άεβ τεανοΐδ η Ιε Ραίτοΐο^ΐε άε Μί^πε ου α ά’ΕαίΓβδ εάάίοηε σεΐιένεηί 1’ίάειι- 
ίιίιοΕίιοπ ά65 ρίεοβδ κτλ.». 
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ό πρώτος τόμος είδε τό φως, (Οί υπόλοιποι επίσης είσίν έτοιμοι, ώς προ- 

ανηγγέλθη). 

Χάριν επιστημονικής ανάγκης επιβάλλεται ή έκδοσις τού Καταλόγου τού 
Χρυσοστόμου μεταρρυθμιζομένου προς τάς νέας απόψεις τής κιοδικογραφίας 
καί συμπληρουμένου καταλλήλως. Άλλα καί ούτος δεν περιλαμβάνει πάντα 
τής Ααύρας τά χειρόγραφα· παρελείφθησαν δηλ. ο! κώδικες τού γραφείου 
τής Μονής καί τά πολύτιμα τά φυλαττόμενα έν τφ Σκευοφυλακίφ, έν οις καί 
τό λεγόμενον ιδιόχειρον Εύαγγέλιον τού Νικηφόρου Φοοκά, τοΰ κτίτορος τής 
Μονής, άνεκτιμήτου αξίας καί διά την βαρύτιμον καί πολυτελή έπένδυσιν μετά 
πλήθους πρώτου μεγέθους άδαμάντων καί άλλων πολυτίμοον λίθων. Ούδείς 
μέχρι τούδε παρετήρησεν ότι τά έν τή αρχή καί τώ τελεί αυτού παράφυλλα 
είναι τού Ε' αίώνος, όμοια προς τον Σιναϊτικόν κώδικα. Επίσης καί τά είς 
τά ανώτατα ράφια τής βιβλιοθήκης ώς καί τά έν τοΐς δωματίοις τών αδελφών. 

Έμνημόνευσα ανωτέρω ότι έν τώ λεγομένφ (Παλαιφ) Σκευοφυλακίφ 
είς δωμάτιόν τι είχον συγκεντρωθή υπό τού Χρυσοοτόμου διάφορα χαρτφα 
χειρόγραφα, ών έλειπεν ή αρχή ή τό τέλος ή ακέφαλα καί κολοβά* έπίσης καί 
όσα τιλφόβρωτα ή εκ νοτίδος ή άλλως βεβλαμμένα. Ό επιστήμων τοΰ αίώνος 
ημών κωδικογράφος ούδέν θετορεΐ άπορριπτέον, άλλα καί αυτά τά μεμονω¬ 

μένα καί αυτά τά επί τών πινακίδων συγκεκολλημένα φύλλα άποσπών συγ- 

κεντροΐ έπί τό αυτό καί περιγράφει υπό τό ό'νομα «σπαράγματα κωδίκων». 

Προ όΟετίας δεν ειχεν είσέτι κατανοηθή ή αξία αυτών καί παρερρίπτοντο ώς 
άχρηστα. Έκειθεν τά καλλίτερα έλάμβανον οί αδελφοί καί όσοι δεν έφυγον 
έκ τής Μονής έχουσιν αυτά άλλα μετεχειρίζοντο ώς περικαλύμματα καί άλλα 
εις κοινάς χρείας. Κατά τό 1914 έσώζετο σωρός είσέτι τοιούτων χειρογρά¬ 

φων νΰν παρετήρησα τήδε κάκεϊσε λείψανα μυόβρωτα καί σκωληκόβρωτα!.. 

Μέχρι προ διετίας, δτε ή βιβλιοθήκη έκτήσατο λαμπρόν νέον βιβλιοθηκάριον^ 

ή υπηρεσία αύτη ήν τελείως παρημελημένη· ήσαν έπί 10-15 έτη άτίνακτοι 
οί κώδικες, ών πολλοί, άδετοι όντες, κατεβρώθησαν υπό τών τιλφών καί διαρ- 

ρέουσιν ούδείς έφρόντισε περί σταχόίματος τών πολυτίμοιν τούτων έν Ααύρα 
κωδίκων ή Καί όμως σχεδόν πάσαι αί λοιπαί έχουσι δέσει ανεξαιρέτως όλους 
τούς κοιδικας (’ίβήρων, Διονυσίου, Βατοπεδίου κλπ.)2. Διατρέχουσι δέ μέγαν 
κίνδυνον οί κώδικες ύπ3 αυτών τών προϊσταμένων Λαυριωτών, οΐτινες (προ 
πάντων οί λόγιοι) λαμβάνοντες εκ τής βιβλιοθήκης θεωρούσιν αυτούς ώς 

1 Ό νέος βιβλιοθηκάριος τφ 1930 7 Ίουν. μοί έγραψεν είς Καρεάς: «Τή τοΰ Θεού 

βοήθεια έτελείωσα τό ξεσκόνισμα τών χειρογράφων. Σάς παραθέτω κατωτέρω την έξης 

σχετικήν πληροφορίαν: Χειρόγραφα άδετα 321, ήμίδετα 79, ήμιεφθαρμένα 103, μή 

εχοντα αριθμόν 159» ήτοι 503 κώδικές είσιν άδετοι καί 159 άκαταζήτητοι! 

Κατά την στάχωσιν δέον νά μείνωσιν ανέπαφα τά φύλλα καί νά μή κόπτωνται 

δήθεν προς έξωραϊσμόν, ώς έπραξε δυστυχώς ό βιβλιοδέτης τής Βατοπεδινής Βιβλιοθή¬ 

κης, άποκόψας καί τάς παρασελιδίους σημειώσεις. 
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ίδιους, άλλα καί οί φεύγοντες υποτακτικοί συναποκομίζουσιν αυτούς, άλλοι, 
άποθνησκόντων των γερόντων, συναπόλλυνται. Δυο πολύτιμοι κώδικες, περιέ- 

χοντες την υπό Νεοφύτου του Καυσοκαλυβίτου γραφεΐσαν ιστορίαν του 
"Αθω, άπωλέσθησαν έκ των δωματίων του Αλεξάνδρου Λαυριώτου, ή υπό 
του Κορνηλίου άπεμπολήθησαν μετά 4 άλλων κωδίκων. Μάχην ό άλησμόνη- 11 

τος τότε βιβλιοθηκάριος Γαβριήλ Κυδωνιεύς εζήτει αυτούς επί πολύν χρόνον 
καί διεμαρτΰρετο προς ημάς τούς μικρούς αφού προς τούς μεγάλους άπηγο- 

ρεύετο. Δεν γνωρίζω άν δ νέος βιβλιοθηκάριος έκαμεν ακριβή άπαρίθμη- 

σιν, βάσει τού εντύπου καταλόγου. Γνωρίζω δέ τούτο δτι: τό δωμάτιον 
τού Σπυρίδωνος ιατρού, δστις κατά δεκάδας καί εκατοντάδας μετέφερε 
καί μεταφέρει εις αυτό κώδικας, ούδεμίαν έχει ασφάλειαν, πρώτον διότι ουδέ¬ 

ποτε κατώρθωσε νά έχη μόνιμον υποτακτικόν, αλλά εΐσδέχεται προς ύπηρε- | ;; 

σίαν τον τυχόντα καί μετ’ ολίγον τον αποπέμπει καί δεύτερον διότι έν αύτω 
συχνάζουσι πάντες αδιακρίτως. Ουδόλως υπερθεματίζω λέγων ταύτα. Γνωρίζει, 

καί όμολογησάτω ό ούτωσί δημοσία ελεγχόμενος, δτι συνέβη ποτέ νά ζητήσω 
κώδικα, καί μοί άπήντησεν αυτός ό μόνος υπεύθυνος, οτι δεν γνωρίζει τί - ; 

άπέγινεν. δοπρία ιη&ηοπΐ:. Καί εις πίστωσιν των είρημενών άναφέρομαι 
είς γεγονός προ εξαμήνου συμβάν, Είχον επισκεφθή τήν Μονήν δύο “Αθηναίοι, 
ό κ. Τσίτας μετά τού γαμβρού αυτού Βλαδιμήρου, μεθ’ ών συνάψας αμέσως 1 : 

φιλίαν ό άνθρωπος των δωματίων τού κ. ιατρού, ό Διάκονος Σπυρίδων» 

παρέδωκε κατά τήν άναχώρησιν δύο βιβλία έν αρχέτυπον Μαξίμου τού Μαρ- 

γουνίου καί έτερον σπουδαΐον χειρόγραφον, Χρονογραφίαν τού Μαλαξού εις 
δημώδη γλώσσαν τού ΙΕ' αϊώνος. Οι ξένοι άνεχώρησαν μετά τού άξιολόγου | ; 

εμπορεύματος αρκούντως ικανοποιημένοι έκ τού προσκυνήματος. Ευτυχώς 
δ βιβλιοθηκάριος ένεθυμήθη τήν επαύριον νά ζητήση τά βιβλία καί τό άπη- 

γορευμένον εμπόρευμα κατεσχέθη καί ό δράστης έτιμωρήθη παρά τής Μονής 
και παρεπέμφθη καί εις τον εισαγγελέα. Υπήρχε καί εν τή ιερά ημών Μονή, ; \ 

δπως καί έν ταΐς λοιπαϊς, ή καλή τάξις, ό ξένος νά μελετά καί άντιγράφη εντός 
τής βιβλιοθήκης ή έν τώ ξενώνι υπό τήν έποπτείαν τού βιβλιοθηκάριου, νά | 

σημειώται δέ έκαστος έν ιδιαιτέρα) βιβλίφ τήν γενομένην εργασίαν. λΔλλ’ έν 1 

Λαύρα επί τών ημερών ημών μετά των άλλων καλών άπεπτη καί τούτο- καί 
είς βιβλιοθήκην μετεβλήθησαν τά δωμάτια τού κ. ιατρού χάριν τών ξενιζομένων. 1 

Οι έπαίοντες οΐδασι πώς ό περίφημος ΤίδοΙίεηάοΓί έσύλησε τον Σιναϊτικόν ] 

κώδικα, δταν κατώρθωσε ν’ άποσπάση αυτόν τής βιβλιοθήκης. Είς τον πρ. 3] 

Λεοντοπόλεως Σωφρ. Εύστρατιάδην εστάλη τφ 1930 ό Λαυρ. κώδιξ I 41, | 

δθεν έδημοσίδυσε τός γνωστάς έξ αντιγραφής ήμετέρας καί τού μακ. Ν. Πολί¬ 

του Παροιμίας τού Παρθενίου Κατζιούλη. Άλλ’ ό κώδιξ επεστράφη ήκρω- 5 

τηριασμένος, ήτοι άπεκόπησαν τά φύλλα 67α-122 Ρ, ένθα ύπήρχεν, ως ένθυ- | 

μούμαι πλήρης συλλογή Βυζαν. αινιγμάτων καί ή χρονολογία τού κώδικος, ^ [ 

Επίσης από τού κώδικος I 42 άφηρέθησαν τά φ. 39-46 ένθα κατά τον τού \ 
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Χρυσοστόμου κατάλογον υπήρχε «Χρονογραφία από Άδάμ μέχρι Αλεξίου 
Μουρτζούφλου» λ Διά τούτο πάσαι αί Μοναί λαμβάνουσι νυν εξαιρετικά 
μέτρα προς προστασίαν τών χειρογράφων καί αναλυτικούς έπανεκδιδόασι 
καταλόγους. Τοιούτον μετ’ εύχαριστήσεως λαμβάνω ήδη τον τής Μονής Ξηρο- 

ποτάμου παρά τού φίλου προηγ. Ευδόκιμου λίαν φιλοκάλως καί ΐδίαις δαπά- 

ναις έκδοθέντα (Θεσσαλονίκη 1932, 4ον σελ. 209), έφ’ φ καί θερμώς συγ¬ 

χαίρω αύτφ. 

Μετά τού τμήματος τών χειρογράφων έν τή Λαύρα συνδέονται καί τά 
έντυπα, τόμοι περί τούς 3500, (έν οίς ούκ ολίγα τά πολλαπλά). Όνομαστή 
ή βιβλιοθήκη διά τός εκδόσεις τού καί τού Μινουκίου “’Αλδου, τό 
Οοτριίδ ΙιΐδΙοποοΓίιπι Βγζ. §τ&6ςοπιπι (έκδ. Παρισίων), τά Πρακτικά 
τών Συνόδων τού 1/3,61)6118 (ή τού Βατοπεδίου κεκτηται τού Μ&Πδί), τά 
άπαντα τών πατέρων τής Εκκλησίας (ή τού άγ. Παντελεήμονος έχει ολό¬ 

κληρον τήν Πατρολογίαν τού Μί^πε καί ή τού Έσφιγμένου τήν α' σειράν 
τόμ. 104 καί ή τής Σιμωνόπετρας πολλούς τόμους) κτλ. Τής νεωτέρας φιλολο¬ 

γίας καί τών επιστημών περιέχει ελάχιστα ή Λαυρ. βιβλιοθήκη ή ούδέν. Διά 

τούτο σκοπόν τού βίου μου έθέμην από τών πρώτων μαθητικών εδωλίων 
τον καταρτισμόν ιδίας βιβλιοθήκης τό μέν διά τάς έπιστημονικάς μου μελε¬ 

τάς, άφ’ οΰ έσκόπουν ως μοναχός νά έγκαταβιώσω έν τή Μετανοία μου, τό 
δέ καί δπως πλουτίσω καί συμπληρώσω τήν βιβλιοθήκην αυτής διά τούς 
μεθ’ ημάς λογίους Λαυριώτας- διότι ανέκαθεν παρετήρησα, δτι εάν οί “Ελλη¬ 

νες λόγιοι δεν έπιδίδωνται πολύ είς συγγραφάς, αίτιον ή ελλειψις βιβλίων, 

άνευ δέ τούτων ούδέν έστι γενέσθαι τών δεόντων. Ή βιβλιογραφία ή μάλλον 
ή μελέτη τών πηγών καί βοηθημάτων, όπως ελεγεν ό [μακ, Νικ. Πολίτης, 

είναι τό ήμισυ πάσης επιστημονικής εργασίας. Και ή βιβλιοθήκη τής Μονής 
βεβαίως θά ήτο πλουσιωτέρα, εάν έλαμβάνετο ή δέουσα μέριμνα περί εύρύν- 

σεως τού χώρου. *Από δΟετίας, επειδή τό διατεθειμένον μοναδικόν διά τά 

1 Τά αυτά καί χείρτο συμβαίνουσι και είς τήν έκτεταμένην περιφέρειαν τής Μονής. 

Έν τή Σκήτη τής αγίας "Αννης κατηγγέλθη πέρυσιν υπό τοϋ ξηλωτοΰ τών Λατρίων Ιερο¬ 

μόναχου Χαραλάμπους, δτι άφηρέθη μεμβράϊνος κώδιξ τοϋΙΒ' αϊώνος τοϋ Τωάννου τής 

Κλίμακος, καί δτι έπωλήθησαν ιερά άμφια είς Αρμενίους άρχαιοκαπήλους· άπεστάλην 

ύπό τής Συνάξεως μετά δύο συναδέλφων καί έκ τών ανακρίσεων έβεβαιώθη, δτι τά 

καταγγελθέντα είσίν αληθή καί βέβαια καί δτι τον κώδικα τούτον τφ 1922 περιέγραψα 

εγώ αυτός ευρισκόμενον είς τήν οίκείαν θέσιν. Είς τήν έκθεσιν ημών ύπεδεικνύομεν, Τνα 

οί δράσται καταγγελθώσιν είς τά ποινικά δικαστήρια. Είς τήν κελλιωτικήν Προβάταν 

προ δετίας ό γέροντας τού κελλίου άγιος Άνδρέας έπώλησεν είς Εβραίον τιμαλφές επι- 

τραχήλιον, οπερ κατεσχέθη ευτυχώς ύπό τής αστυνομίας έν Θεσσαλονίκη καί κατεδικά- 

σθη ό δράστης Ιωσήφ ιερομόναχος, άλλ' ή Μονή τί έπραξε προς ασφάλειαν τών κινδυ- 

νευόντων κειμηλίων; ούδέν. Ταϋτα έχων ύπ’ δψιν επί 2 μήνας περιελθών δλα τά κελλία 

τής Προβάτας καί Άμαλφηνοϋς συνέταξα κατάλογον καί τών χειρογράφων καί τών κει¬ 

μηλίων, ινα έκδώσο) αυτόν μετά τής Ιστορίας τών κελλίων, δταν δ Θεός εύδοκήση. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ΣπΟΥΔΟΝ, δτος ΙΑ'. 22 
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έντυπα δωμάτιον δεν χωρεΐ άλλα, αί ιδιωτικοί βιβλιοθήκαι των απερχομένων 
εις τάς αιωνίους μονάς λογιών προϊσταμένων εΐθισται νά παραμένωσιν 
έσφραγισμέναι έν τοΐς δωματίοις υπό την Ιπίβλεψιν των διαδεχόμενων αυτά 
προϊσταμένων. “Αλλ’ ή έπίβλεψις αΰτη είναι λίαν άμφισβητήσιμος. Ιδού τό 
παράδειγμα. Ή μεγάλη βιβλιοθήκη τού "Αλεξάνδρου Λαυριώτου, πλήν ελά¬ 

χιστων περιοδικών παραπεμφθέντων εις την κοινήν, εμεινεν εις χεΐρας τού 
Κορνηλίου, καί έπειτα εις τού Ήλιοδώρου, δστις καί κατέχει αυτήν σήμερον. 

Άλλ5 ενώ έν αρχή ήν υπερπλήρης καί πολλά βιβλία ήσαν έσφηνωμένα, νύν 
εκ τής πολλής άραιώσεως έκλιναν, όπως οΐ κομώντες στάχεις έν τφ άγρφ. Καί 
ναι μέν έλήφθη φροντίς τφ 1924 νά συνταχθή κατάλογος υπό τού τότε 
βιβλιοθηκάριου Χριστόφορου, άλλ3 αντί ούτος νά κατατεθή εις την βιβλιο¬ 

θήκην έδόθη εις χειρας τού ευτυχούς κληρονόμου. Ό Έπιφάνιος λαβών τά 
δωμάτια τού μακ. Ησυχίου, παρεκάλεσε νά άφήσωσιν αύτώ καί την ώραίαν 
βιβλιοθήκην μετά των επίπλων καί ήν μέν κατ’ άρχάς καί αΰυη έσφραγι- 

σμένη, από πολλού όμως χάριν τών υποτακτικών άπεσφραγίσθη, καί δη λεη- 

λατηθεΐσα μετεφέρθη εις τά νέα αυτού δωμάτια. Μεταξύ άλλων εΐχεν ή βιβλιο¬ 

θήκη καί ολόκληρον την σειράν τής Άτλαντίδος καί τινα χειρόγραφα, έν οΐς 
καί σπουδαίαν φυλλάδα τής Λειτουργίας. Κατά την προ έτους σύνταξιν κατα¬ 

λόγου τών έντυπων υπό τού φιλοπόνου νέου βιβλιοθηκάριου Παντελεήμο- 

νος, δεν ή θέλησαν νά περιληφθώσι καί τά βιβλία ταύτα' καί πάς τις προ¬ 

βλέπει την τύχην καί τών έναπολειφθέντων1. Καί νύν διερωτώμαι τί έγένετο 
ή πολύτιμος βιβλιοθήκη τού Πατριάρχου Ιωακείμ τού Γ'; Καί αφού οί 
προϊστάμενοι Λαυριώται κατήγγειλάν με, δτι άφήρεσα την αλληλογραφίαν 
αυτού, ήτις ευρίσκεται από τού 1924 ύπ’ εμού έξασφαλισθεϊσα έν κιβωτίω 
εντός τού Μουσείου, γράφω καί διακηρύττω δτι ή βιβλιοθήκη έλεηλατήθη 
ύπό τών έκάστοτε έπιτρόπων τοποθετημένη ούσα έν κιβώτιοις έν τή απο¬ 

θήκη τροφίμων. Τά πολλά βεβαίως διήρπασεν ό αιώνιος ύπογραμματεύς 
Νεόφυτος, καί διεσκόρπισε τήδε κακεισε' εν δε έδώρησε καί εμοί πέρυσιν έξ 
ου μύες ειχον άφαιρέσει τό χρυσούν στάχωμα. Τά έναπολειφθέντα, τό πλεΐ- 

στον εύρωτιώντα καί έφθαρμένα, μετηνέχθησαν τφ 1925 εις τό Μουσεΐον καί 
έντύπωσιν ενεποίησέ μοι, δτε εφέτος παρετήρησα δτι ούδέν έξ αυτών υπάρχει 
(ταΰτα γάρ ήσαν χρυσόδετα, τά δέ λοιπά άδετα, καί ή άνακάλυψις ευχερής). 

Επίσης έκ τού Τυπικαρείου άφηρέθη πολύτιμον άρχαΐον βιβλίον, καί ούδείς 
ό ενδιαφερόμενος καί περί τούτου· Ούτως άταλαιπώρως έχουσιν οί Λαυριώται 
προύχοντες καί περί την βιβλιοθήκην, ήν οί πατέρες ώνόμασαν «Ίατρεΐον 
ψυχής». Καί δμως αί καλώς διοικούμεναι καί φιλόκαλοι τού "Αγίου "Ορους 

1 Άκατάγραπτα μένουσι καί τά Λατινικά καί Ίτα?ακά κλπ. ώς καί τά Σλαβικά, έξ 

ών αντί πινακίου φακής, έπω λήθη σαν προπερυσι δύο φορτία εϊς 'Ρώσσον κελλιώτην, 

δστις μετέφερεν αυτά είς Σερβίαν. 
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Μοναί, από πολλού έπιμελώς έτοποθέτησαν εν υαλόφρακτο ις θήκαις τά βιβλία 
επικολλήσασαι καί τον αριθμόν καί κατήρτισαν καταλόγους λεπτομερείς καί 
καλλιγεγραμμένους (Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου, Γρηγορίου κ.ά), ένφ ή Λαύρα 
έκτήσατο τοιούτον πρόχειρον μόλις προ έτους μετά τάς τόσας πιέσεις τών 
αρχών. Έν τούτοις ό μακ. Χρυσόστομος, ο τον θαυμάσιον συντάξας κατάλο¬ 

γον εντύπων τε καί χειρογράφων του Πρωτάτου, είχε συντάξει καί τής Μονής, 

άλλ3 οΰκ οίδα διατί οί διάδοχοι αυτού κατέστρεψαν αυτόν. Καί δεν ήτο δυνα¬ 

τόν ό φιλόπονος εκείνος προηγούμενος νά άμελήση τοιούτου υπέρ τής Μονής 
καθήκοντος, αφού καί υπέρ άλλων αφιλοκερδώς ειργάζετο 1. 

Γ· 

ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ. 

Τό άξιόλογον Μονσεϊον άνεν καταλόγου, άνεν κατατάξεως, 

διατρέχει μέγαν κίνδυνον. 

Καί ήδη έρχόμεθα είς τον σπουδαιότερον τής Λαύρας θησαυρόν, τά 
ιερά κειμήλια. Είναι τόσον πλούσιον τό Λαυρ. Θησαυροφυλακίου, ώστε εντεύ¬ 

θεν Ισχηματίσθη ό ανυπόστατος θρύλος, δτι προσετέθησαν επί Λατινοκρα¬ 

τίας τα τών άλλων Μονών ύπό τού Πάπα Νικολάου τοΐς Λαυριώταις, ώς 
δήθεν συμφρονήσασιν αύτφ. Γράφει δέ περί τούτου ό τά Σύμμικτα έκπονή- 

σας έν Βιέννη τφ 1809 σ. 136. 

Και τις εστίν ανόητος τοιαντα να πιστενση 

δτι ό Πάπας ήθελε ποτέ συγκατάνευση; 

Ό Πάπας κλέπτης, πειρατής, λήσταρχος καί Λατίνος 

και των Γραικών δέ άσπονδος εχθρός τε ών εκείνος, 

καί νά χαρίση πράγματα, χάιαδών πονγγείων, 

καί κειμηλίων αργυρών, πολύ ειδών παντοίων; 

Καί είναι αξιομακάριστοι οί γενναίοι εκείνοι πατέρες, οίτινες προτάξαν- 

τες τα στηθη διεφυλαξαν τούς θησαυρούς τούτους, δι3 ών κλεΐζετβι νύν τό 
έθνος2. Μετά την τού Γένους άπελευθέρωσιν, καί δή μετά τήν τών Παρι- 

σίων συνθήκην, άνεθάρρησαν οί μοναχοί καί έξεκένωσαν τάς κρΰπτας- ή δέ 
Λαύρα ανηγειοεν έπι τού αειμνήστου άρχιμ. Βενιαμίν καί ίδιον κτίριον χάριν 
τών κειμήλιων καί τών βιβλίων έν τφ μέσφ τής αυλής, λίαν καλλιπρεπές 3. 

Ουτος συνέταξε καί τής βιβλιοθήκης ιών Ίωασαφαίων τον κατάλογον. 

Ακουσας έχω παρά του μακ. γέροντός μου Γαβριήλ του Ίμβρίου, οτι τον γέροντα 

αυτοΟ έβασάνισαν πολυειδώς οί Τούρκοι τφ 1821, οίτινες εΐχον καταλάβει τόΌρος καί 

διέμειναν εντός τών Μονών μέχρι τοϋ 1828· έχυσαν είς τά στήθη αύτοϋ ζέον έλαιον 

ακλάισαντες αυτόν εκτάδην, ινα όμολογήση τάς κρύπτας ιών κειμηλίων· άλλ’ ούδέν ήνυσαν. 

Αί λοιπαί Μοναί διατηροΰσιν αύτά συνήθως έν τοΐς κατηχουμένοις καί ενιαχού έν 
τοΐς Πύργοις. 
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Ιότε κατεσκευασθησαν καί αΐ ύάλινοι προθήκαι και έτοποθετήθησαν 

αναμιξ τά διάφορα^αντικείμενα, τά δέ ιερά άμφια εις σωρούς άναδεδιπλω- 

μέγα. Διά τον λεγόμενόν σάκκον (άαίιηαϋοα) τού Νικηφόρου Φωκά, τό 

τιμαλφέστατον κειμήλιον τού εΑγ. ’Όρους, ευτυχώς έλήφθη ιδιαιτέρα μέριμνα. 

Ούτος εύρώκεται εν τώ μέσφ ήπλωμένος μετά των πολυτιμότερων επιτραχη¬ 

λίων και οραρίων, εντός ύαλοφράκτου θήκης. Χρυσοποίκιλτα ευαγγέλια και 

άδαμαντοκόλλητα διαφόρου μεγέθους, σταυροί εσμαλτωμένοι καί χρυσόπλε¬ 

κτοι διά θαυμασίας^λεπτεπιλέπτου χρυσοχοϊκής τέχνης, άπαστράπτοντες εκ τών 

πολυτίμων λίθων, εγκόλπια αρχιερατικά πολυτελέστατα, έν οίς ή λάμψις των 

σμάλτων προστίθεται εις την πολυτέλειαν τής ύλης. Έν ετέρω τμήματι χρυσό- 

τευκτα και αργυρότευκτα άγια ποτήρια μετά των εξαρτημάτων αυτών, ών 

αναμιξ μυροδοχεία καί άλλα αντικείμενα τού ιερού βήματος, πέριξ δέ εικόνες 

μεγάλης αξίας διά τον βαρύτιμον κόσμον καί την βυζαντινήν καλλιτεχνίαν αλλα¬ 

χού δάσος θυμιατηρίων αργυρών καί επίχρυσων εξαιρετικής τέχνης, καί πλήθος 

ράβδων αρχιερατικών έκ πολυτίμων έσμαλτωμένων μετάλλων καί έκ μαργά- 

ρων’ αύτου που βλέπομεν καί φαρέτρας πλήρεις λογχών διαφόρου μεγέθους 

καί κατασκευής μετ’ αραβικών γραμμάτιον, ώς καί δύο αλυσιδωτούς χιτώνας 

ή θώρακας, λάφυρα ναυμαχίας προ τής Μονής γενομένης κατά τά μέσα τού 

ΙΔ αίώνος. Επίσης άποστίλβει τό τμήμα τών δεσποτικόον μιτρών, τών αρτο¬ 

φορίων, ένθα δύναταί τις νά διδαχθή εντός ωρών πάσαν τεχνοτροπίαν Βυζαν¬ 

τινήν. Δεν εισέρχομαι εις τον πλούτον καί την άσύλληπτον χρυσοϋφαντικήν 

και μεταξουργίαν τών ιερών άμφίων' ή περιγραφή τούτων μέλλουσα ν’άπο- 

τελέση τόμον ολόκληρον, αναμένει τον ικανόν βυζαντινολόγον. Δεν πρέπει όμως 

νά παραλείψω διαφόρους παροψίδας, επιτραπέζια σκεύη ποικίλης τέχνης καί 

κατασκευής^ άπερ, ώς λέγουσιν, προέρχονται έκ τής τραπέζης τών Βυζ. αύτο- 

κρατόρων ως καί τά εκλεκτά ί^εηοεδ τής Έόδου καί Δαμασκού. 

Μεταξύ τών πολυτιμότερων τού Νικηφόρου αφιερωμάτων είναι καί 

ή^γλώσσα ασπίδος, συνδεδεμένη διά μεταλλικών ελασμάτων εις σχήμα κεφα¬ 

λής τού θηρίου· είναι δραστικόν καί θαυματουργόν άντίδοτον κατά παντός 

ίοβόλου δήγματος βαπτιζομένη Ιντός ύδατος. Καί δεν είναι ταυτα τά μόνα 

τής Λαύρας εγκαλλωπίσματα. Εισί καί άλλα εις κοινοτέραν θέαν καί προσ- 

κύνησιν ευλαβή εκτεθειμένα καί φυλασσόμενα έν τφ ίερφ τού καθολικού 

ναού βήματι. Ό εισερχόμενος έν αύτφ θαμβούται εκ τών χρυσοτεύκτων καί 

άργυροτεύκτων μετά πολυτίμων λίθων πλαισιουμένων ιερών εικόνων, έν αϊς 

παρελαύνουσιν οί διασημότεροι 5-10 αιώνων καλλιτέχναι καί ζωγράφοι. Εις 

τήν αγίαν Τράπεζαν κείται εξαίρετου τέχνης καί πάμμεγα έπίχρυσον αρτο- 

φοριον και άνωθεν ό σταυρός τού Τσιμισκή, αργυρούς, εις ύψος μέτρου καί 

λιθοις τιμίοις διάστικτος, παρ’ οίς διελαύνει ή επιγραφή: «Έν σοί τούς 

εχθρούς ημών κερατιούμεν καί έν τφ όνόματί σου έξουθενώσομεν τούς έπα- 

νισταμενους ημιν». Πόσα δεν υπενθυμίζει τό τρκρεγγές τούτο επίσημον τών 
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Βυζαντινών λάβαρον! Ποσάκις άνεστήλωσε τήν εθνικήν δόξαν, δορνψορούν- 

χο' τού γενναίου αύτοκράτορος, δστις γεραίρεται ώς δεύτερος κιίτωρ τής 

Μονής, κατά βαρβάρων Περσών καί Βουλγάρων! ΕύρισκόμεΘα εις τά άγια 

τών αγίων πας βέβηλος δέον ν’ άποκαλυφθή καί τρέμων νά πατή τό ιερόν 

έ’δαφοξ* Ό σεβάσμιος βηματάρης ανοίγει τά πεπο,ικιλμένα καί έκ κορμών 

ελαίας τετορνευμένα ερμάρια καί αμέσως πλήττει τήν όσφρησιν οσμή εύιυδίας 

πνευματική, τό άνεξάντλητον τής άγιότητος άρωμα, όπερ ο Κύριος ώς ουράνιον 

δώρον, εις επίσημον μαρτυρίαν, άπένειμε ιοΐς έκλεκτοϊς τοϊς εύαρεσιήσασιν 

αύτφ επί τής γης. ΓΙρός τήν θείαν εύοσμίαν άμιλλάται ό χρυσός καί ό άργυ¬ 

ρος, τό πολύχρωμον σμάλτον καί οί μάργαροι, οί πολύτιμοι λίθοι καί τά αρα¬ 

βουργήματα, έν οίς περικλείονται τά άγια λείψανα. Έν μέσφ τούτων κατα¬ 

πλήττει τήν δρασιν ό απερίγραπτος περίκοσμος καί οί πολύχρτομοι λίθοι, καί 

στίλβοντες πρώτου μεγέθους μαργαρΐται, άλλ’έξιστά τον νουν τό περιεχόμενον, 

ο τίμιος Σταυρός τού Σωτήρος, τό θειότατον καί τιμαλφέστατον κειμήλιον, 

βασιλικόν όντως δώρον τού Νικηφόρου. Τό κιβώτιον τούτο, σεβαστών δια¬ 

στάσεων, θεωρείται ώς τό καλλιπρεπέστατον προϊόν τής Βυζ. τέχνης, Θαύμα 

όντως Ιδέσθαι. Είτα ακολουθεί ατελείωτος σειρά θηκών πολυτελεστάτων, περιε- 

χουσών λείψανα τίμια δλιον σχεδόν τών αγίων τού εορτολογίου. Μεταξύ τού¬ 

των τό μάλλον άξιοθέατον τυγχάνει μικρά τις είκών παριστώσα έν ψηφίσι 

δυσδιακρίτοις τον ευαγγελιστήν Τωάννην καί πέριξ όλους τούς ομωνύμους 

αύτφ αγίους. Ή τέχνη τής είκόνος θεωρείται αμίμητος, υπό πάντων δέ τών 

Βυζαντινολόγων θαυμάζεται ώς τό ώραιότατον ψηφιδωτόν τού κόσμου. Καί 

ολος ό ανεκτίμητος ούτος θησαυρός, ό μυριόλεκτος Βυζαντινός πλούτος, ή δόξα 

τής Εκκλησίας καί τού Έθνους, δυστυχώς, χάρις εις τήν ασύγγνωστων αδια¬ 

φορίαν καί τήν άκατανόητον επιμονήν τών τής Λαύρας αρχόντων, υπάρχει 

ούτως άνευ καταλόγου, άνευ άπαριθμήσεως, άνευ τινός, έστοο καί απλής περι¬ 

γραφής! Ούδείς γνωρίζει τί εχομεν καί δεν έχομεν, ούτε πόσα εΐχομεν, άπερ 

δεν κατέχομεν. Πόσα άπόλλυνται νύν, πόσα άπωλέσθησαν κατά τό παρελθόν, 

βεβαίως θά εγνωρίζομεν, εάν εΐχομεν κατάλογον. Ό έμός αείμνηστος Γέροντας 

διηγείτο μοι, ότι, άνατραπείσης τής στέγης τού προσφορείου, άνευρέθη εντός 

ρακών περιτετυλιγμένον τό έπίχρυσον κιβιοτιον, οπερ φέρει επ’ ώμων κατά τό 

έθος τών άθωϊτίδων Μονών θυμιών 6 Διάκονος, και όπερ είναι άξιοθαύμαστον 

μνημεΐον τέχνης σμαλτικής. "Εκαστος τών Βυζαντιολόγων, τών έπισκεπτομενών 

τήν Λαύραν, θεωρεί ΰποχρέωσιν νά άντιγράψη καί ζιογραφίση αυτό άπαραλ- 

λάκτως. ’Άλλοτε άφηρέθη τό φλωρίον έκ τής σεβάσμιας ε’κόνος τής Θεοτόκου 

τής Πορταΐτίσσης, δπερ ή ευσεβής παράδοσις άνήγεν εις τήν εποχήν τού Κου- 

κουζέλη κτλ. Έπί τών ημερών ημών έσυλήθη ε’κών πολύτιμος τού Θεολόγου 

καί έπιτραχήλιον Βυζαντινόν, άπερ ευτυχώς άνεκαλύψαμεν. Προ διετίας έχάθη 

έκ τού ναού τού άγ. Μιχαήλ Συνάδων θαυμασία Βυζ. ξυλογραφία εξεικονί- 

ζουσα τάς δεσποτικάς έορτάς, σταυρός μέγας έκ τών ολίγων ούς δύναται νά 
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παρουσιάση ή Μονή άπο Ιιών κείμενος έπί τής άγ. Τραπέζης. Καί οόδείς 

ΚΤ δΐ" Ιην “πώλεΐαν! τόν έτερον κίνδηνο, δια,ρέ Ιιν «(φορη! 
ε,1κ0ν6? βι δ^ορπισμεναι εϊς τά 25 παρεκκλήσι τής Μονής. Ύπό το,!ή. 

Τ- αρχαίων εικόνων κοομοννται τά εϊκονοστάσ.α τών άδελφών, οϊτινες μετά 

ίδτΤ Ό ν5ν “ ^ \^Τ9°ΰντες έκ ** Μο^ συναποκομίζουσιν 
ΖΙς' η Ιγνάτιος, κατόρθωσα- ίεροΤς άναλώμααΓν’ <5νε- 
γειρ», καλλιπρεπες ιβ,οχτητον εν Λήμνο, (Κάοτρον) μέγαρον, ξχει &ωμάτίον 

αί π«/α™ΓΧ7νΤ ™0^0^α καλογερική νά νομίζα,α,ν ότι μόνον 
εα παλαιοί εικόνες εχουσ,ν ανεξαντλητον τήν θείαν χάριν. Άλλα καί πόσαι 
τοοτων δεν αποξενοίνται διά διαφόρων όδών! Εις τήν Σκήτην τού άγ. Άν- 

δρεου, το λεγόμενόν Σεράγιον !ν Καρεαΐς, οϊ φιλάρχαιοι 'Ρώσσοι, ο"λον τό κάτω 
διαμέρισμα τον πελωρίου ναοΰ,'μετέβαλον εϊς άπέραντον Βυζ. Μουσεΐον νοσφ,- 

σαμενοι αντ. ροοβλιων τάς>ίκόνας παρ’ Ελλήνων «πεμπολητών μοναχών Ή 
δε καταταξις αυτών,πληρούσα τούς ορούς τής άσφαλείας καί επιστήμης έστω 
Τ°'ί πασιν υπόδειγμα. Ο μακ. Ησύχιος, έκ τών φ,λοκάλων τής Μονής προϊ 

σταμενων, κατά τό 1917 διεσκεΰασεν εις Μουσεΐον τό παρακείμενον τή Τ απ^η 
διαμέρισμα, ένθα κατά τό 1925 ήνοιξα χάριν τών νεαρών καί δοκίμων ο ο 

λειον οπερη αποστολή μου εις Καρεάς Ι’κλεισε διαπαντός. Μετεφέρθησαν 
; ε ,αχισται εικόνες και άλλα αντικείμενα, ως καί πάντα ιό άδετα καί εϊς 

ξενας γλωσσάς βιβλία. Τά πάντα φύρδην μίγδην, άνευ τάξεως καί συστημα- 

ίω’ δλΓ 0Υ’°υ', 7“σί.σ“ν"? πέρυσΐ ™ «™διοργ«νώσωμεν τήν Μονήν 
Ψ ' ς τας επόψεις, δ.ωρισαμεν άπό των πρώτων ήμερων επιτροπήν διά 

την σύνταξιν καταλογο«_τών κειμηλίων κατά τάς ήμετέρας υποδεείς, ώς καί 
δια την συγκέντρωσήν των εικόνων καί καταγραφήν αυτών. Ή επιτροπή αίίτη 
μέχρι του Νοεμβρίου οόδέν ενεργήσασα άντικατεστάθη δι’ άλλης έκ τών 
προϊστάμενων «υάις τής Μονής, ήτ,ς έναρξαμένη κατελήφΰη ύπό τού χειμώ- 

»ΐ1ν Γ7 ΓΓ Τ6-?ργθν· Κ“Γά «** Λ κειμήλιων ελεχθη, οτι δέον να συγκεντρωθώσι πάντα επί τό αυτό. Ήκουσα 
μααστα να γινηται λογος, δτι εντός τού ταμείου τής Μονής ύπάρχει κ,βώ- 

Οπάρνε" τό1ΰ"μ ψων' Τ"!*1**"" μηλιών. Του κιβωτίου τούτου 
υπάρχει^το εξης_ιστορικόν: Κατά τό 1916 ό ΜίΠοΙ, καταμετρήσας τόν Καθο- 

χώΜνΤνπεο^’δ Τ,ΤΤ ΗΗΐά τ° <5βιοΧίΡάν παρεκκλήσιον κενόν 
χώρον, ονπερ ουδε,ς εφανταζετο' ην αρχαία κρύπτη, ής ή είσοδος |ν τώ σκο- 

τεινοτερφ σημειψ «πεφραζετο διά μεγάλης εΐχόνος έπ,προσθοϋντος καί στα¬ 

σιδιού. Εχρυπτοντο άλλα τε καί τό εν λόγιο κιβώτιον, όπερ νυκτό άνίρπά- 

σαντες οι προϊστάμενο, ήσφαλίσαντο διά τών εαυτών σφραγίδων. Τήν κλείδα 

Τΐΐ Τ “ύτάς· “νηβπ“ν’’ έτέ°α έχ Τνπικαρείου αρχαία είχών, δπεο καί 
πασ, ,οις αδελφοις ενεποιησεν αϊσθηα.ν, καί μόνον οί προϊστάμενοι δέν Ιταράχ/ησαν 

έκ φιλοφροσύνης προς τινα τών συναδέλφων, όσης βά είναι ό δράστης. * 1 
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τοΰτου κατεϊχεν ό πρόεδρος τής Συνάξεως, δστις άποθνήσκων τω 1928 παρέ- 

δωκεν ε!ς τόν τότε επίτροπον Ήλιόδιορον. Ημέραν τινα του παρελθόντος 
Δεκεμβρίου, ή εϊρημένη Ιπιτροπή, άποτελουμένη έκ τών Ισαάκ, Γρηγορίου 
και Χριστόφορου, είσήλθεν είς τό ταμεΐον, ένθα ανέκαθεν μόνοι ο! κατά 
καιρούς επίτροποι εισέρχονται· αίφνης ακούω σφοδράς διαμαρτυρίας· καλού¬ 

μαι καί ενωτίζομαι δτι τό κιβώτιον ήν άπεσφραγισμένον καί τό περιεχόμενον 
είς ελεεινήν κατάστασιν, άνω κάτω' σταυροί ήμιτεθραυσμένοι καί διαρροή τών 
πολιτίμων λίθων κττ. Δεν ήθέλησα νά πλησιάσω, καίτοι βιασθεις, εις τοπον 

άπηγορευμένον. Τέλος ούτως έχον τό κιβώτιον μετεφέρθη εις τό Σκευοφυ¬ 

λάκων, καί τό εσπέρας έδεξάμην τήν έπίσκεψιν τού Σκευοφύλακος Ισαάκ 
παρακαλέσαντός με, ΐνα μή γένηται θόρυβος, διότι δεν είναι υπαίτιος μόνος 
ό υποδειχθείς τού προπαρελθόντος έτους επίτροπος Μάξιμος, αλλά και οΐ προ 
αυτού. Καθ’ δν χρόνον κατεγράφετο τό πολύτιμον τού κιβωτίου περιεχόμενον 
έκλήθην παρά τής επιτροπής, ϊνα δώσω οδηγίας. Τή άληθεία έμεινα εκστα¬ 

τικός προ τού πλούτου τών θαυμάσιων αντικειμένων: ώχριώσι προ αυτών 
τά γνωστά τής Λαύρας κειμήλια. Έντύπωσιν ένεποίησάν μοι τά θαυμασίως 
κατειργασμένα σμάλτα, καί δύο αντικείμενα, κιβωτίδιον (διαστ. 0,8 X 15) 

μονόλιθον εξ ίάσπιδος μετά χρυσών ελασμάτων εν ταΐς ^ωνίαις. Παρόμοιον 
είναι τό τής Μονής Βατοπεδίου ποτήριον, δι5 ού μετελαμβανεν ο Μανουήλ 
Παλαιολόγος, οΰ ή υπογραφή εύρηται διά μονογραμμάτων κεχαραγμένη επί 
τής χρυσής βάσεως1. Ή φιάλη αύτη (τοιούτον γάρ τό σχήμα) μεταβάλλει τό 
ύδωρ είς γαλάκτωμα καί χρησιμεύει ώς άντιφάρμακον κατά τών ιοβόλων 
οφεων (οθεν καί αί λαβαί εκατέρωθεν οφιοειδείς). Φρονώ οτι τό Λαυρ. κιβω- 

τίδιον, όν κατ’ άρχάς κτήμα αΰτοκράτορος, εδωρήθη είς τήν Μονήν καί 
εχρησίμευεν ώς άρτοφόριον επί τής "Αγίας Τραπέζης. Τό δεύτερον είναι άγιον 
ποτήριον άλαβάστρινον έπενδεδυμένον έσωθεν δι* έσφυρηλαιημενού χρυσού. 

Ό άλάβαστρος (λίθος δνυξ) ήν χρήσιμος διά τήν κατασκευήν μυροθηκών, 

καί έχομεν έν Λαύρα πολλάς τοιαύτας φιάλας. Δεν έχω ΐδει αλλαχού άγιον 
ποτήριον έξ αλαβάστρου- ίσως καί τούτο ανακτορικόν δώρον. Ταύτα παντα 
καθιστώσι τό Λαυρ. μουσεΐον τό πρωτεύον τού "Αγίου 3 Ορους· ενώ δέ οΐ τών 
άλλων μονών προϊστάμενοι ού μόνον καταλόγους καί περιγραφάς λεπτομε¬ 

ρείς εξεπόνησαν (καί έθαύμασα τόν Ξηροποταμηνόν Εύδόκιμον εις τούτο), 

αλλά καί φωτογραφίας2 τών κειμηλίων έξέδοντο, τούτου ουδεις υπάρχει 

κατάλογος, ούδεμία κατάταξις καί ασφάλεια. 

1 Βλ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον νΟρος σ. 439-440. 

2 Βλ. τάς ωραίας τής Μονής Γρηγορίου έν τή ιστορία, Υπόδειγμα προς μίμησιν 

διά τούς άττλοϊκωτέρους καί όρρωδοΰντας είς περιγραφήν κειμηλίου έστω η τοΰ αρχ. 

Χριστ. Κτενά: *Τά κειμηλιαρχεΐα τής.... Μονής Δοχειαρίου»· έν Επετηρίδι τής 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδών έχ. Ζ'. 1930 σ. 104-132). 
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Καθ’ ην παρά των αειμνήστων γερόντων παρελάβομεν τάςιν, ουδέποτε 
ό διακονητής εισέρχεται μόνος εις ιό Σκευοφυλάκων, εϊμή μετά του ετέρου 
των επιτρόπων και όταν ώσι πολλοί οι επισκέπται καλεϊ και ενα εκ των 
αδελφών, πράγμα οπερ ο νυν προηγούμενος Ισαάκ κατήργησεν, όπως και 
άλλας πολλάς καλάς συνήθειας εν τφ βήματι, δπως τό παρουσιάζειν εις 
προσκΰνησιν τά άγια λείψανα άποκεκαλυμμένη τή κεφαλή καί μετά επιτρα¬ 

χηλίου κττ. Οπως εχουσι νυν τά Ιερά κειμήλια προβαλλόμενα τφ τυχόντι 
ελευθέρως και άνευ τής ελάχιστης προφυλάξεως, περιφερόμενα ώς κοινά αντι¬ 

κείμενα διατρέχουσι τον μέγιστον κίνδυνον τις δΰναται ουτω νά βεβαίωση 
δτι τό είρημένον τιμαλφές κιβωτίδιον δεν θά πέση ημέραν τινά εκ των χειρών 
τίνος περιέργου επισκέπτου εις τό έδαφος και δεν θά κατασυντριβή 6 πολύτι¬ 

μος ουτος ίασπις ως κέλυφος φοΰ, ή δεν θά είσέλθη εις τό θυλάκων επιτη¬ 

δείου αρχαιομανούς; Καί από ταΰτης τής άπόψεως εμφανίζεται εγκληματική 
η αδιαφορία των Λαυριωτών προϊσταμένων. Καί, επειδή «ούδέν άμάρτυρον 
άείδω», αναφέρω τό εξής γεγονός. Έν Λαύρα τεθησαυρισμένα εΐσί τρία μέρη 
του παντίμου Σταυροΰ εντός πολυτελών θηκών έν τοΰτοις εις λειτουργικήν 
χρήσιν υπάρχει τό μεγαλΰτερον, ώς μή ώφειλε, τμήμα, τό φυλαττόμενον εντός 
της ανεκτίμητου θηκης, ουτο)ς ώστε οι ευλαβείς προσκυνηται αναγκάζονται 
να μη αποθαυμαςωσι τοσον το τιμών ξΰλον, δσον τον άπαστράπτοντα έξ 
άπεφθου χρυσοΰ, πολυτίμων καί παμμεγέθων λίθων καί πολυδαιδάλων 
σμάλτων κόσμον. Καί τηρείται τό σπουδαωιατον Βυζ. κειμήλιον του κόσμου 
οίνευ οΰδεμιάς ασφαλείας έντός του Ιερού βήματος καί καθεκάστην ώς κοινόν 

άθυρμα προτίθεται εις κοινήν περιεργίαν καί μετακινείται διαρκώς διά τών 
άτασθάλων χειρών του έκνενευρισμένου βηματαρίου, ενώ οι προ ημών προ¬ 

νοητικοί πατέρες διετήρουν ώς κόρην οφθαλμού πάντη κεκρυμμένον τον 
πολύτιμον θησαυρόν, ώς μαρτυρεί και ή συνΰπαρξις τών δυο άλλων θηκών. 

Καί τέως μέν ή προβολή του τίμιου Σταυροΰ περιωρίζετο εντός του Ιερού 
ναοΰ, πέρυσιν δμως, χάριν τής περιεργίας του Αμερικάνικου φιλομηρικοΰ 
ομίλου μικρού δεΐν νά ΰποστή καί ή βαρύτιμος θήκη Όδΰσσειαν. Ήτο Ίου- 

λιανή μεσημβρία, καθ’^ήν οι πατέρες έφησυχάζουσιν. Ό τετραπέρατος δμως 
Δίκαιος Ιγνάτιος ούκ έδίδου ύπνον τοΐς όφθαλμοϊς χάριν τών περιηγητών. 

Ειχον διαθέσει 2-3 ώρας, ινα δείξω αΰτοΐς τά μάλλον τής Μονής αξιοθέατα1 

μετά δε τας άλλας περιποιήσεις άπεχαιρέτισα αυτούς ετοιμαζόμενους προς 
άναχώρησιν. Καί όμως δεν άνεχώρησαν άλλ’ άναμένοντες νά κοιμηθώσιν 

παϊ®Ρ®?» εζήτησαν παρά τών επιτρόπων νά έξαγάγωσι τήν είρημένην 
θήκην προς φωτογράφησιν εις τήν αυλήν, πράγμα, δπερ ήδΰνατο κάλλιστα, 

ινα γένηται καί εντός του πάμφωτου ναοΰ, ηλιόλουστου οΰσης τής ημέρας! 

Οι επίτροποι καί ό γεγηρακώς έν τή διακονία βηματάριος έλησμόνησαν, δτι 

φωτογραφίαι τών Βυζαντ. κειμηλίων εις οΰδένα επιτρέπονται ά'νευ ειδικής 
άδείας, δα ό τίμιος Σταυρός δεν είναι κοινόν άντικείμενον τής περιεργίας 
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του τυχόντος καί δτι μόνον έντός τοΰ ναοΰ παρουσιάζεται άνημμένων λαμ= 

κάδων καί μετά τής λοιπής ιεροπρεπείας. Έλησμόνησαν τά πάντα χάριν 
τής έλπιζομένης αμοιβής. Κατ’ ευτυχίαν κατήλθον εις τήν αυλήν* καί τί νά 
ϊδω; τόν τίμιον Σταυρόν εις τήν αυλήν υποκάτω τής κυπαρίσσου περιαγό- 

μενον υπό τών Αμερικανών θαυμαζόντων ούχί τήν τιμιότητα αύτοΰ, αλλά 
τήν έκπαγλον τέχνην καί τό πλήθος τών λίθων. Ζωηρότατα κατεξανέστην 
θεωρήσ«ζ ώς βέβηλον τό πράγμα, καί διότι ήδΰνατο νά πέση τό ιερόν κει¬ 

μήλιον εις τό λιθόστρωτον καί νά μεταβληθή εις σύντριμμα1 καί έρρηξα 
φωνήν. Άλλ’ ήδΰνατο νά συμβή καί χειρότερόν τι1 νά άντικατασταθή διά 
πανομοιοτΰπου πλάστου, ώς συνέβη εις πολλά Μουσεία τής Ευρώπης, ώς 
έπληροφόρησεν ημάς ό τότε παρευρισκόμενος κ. Α. Φιλαδελφεΰς, ό έξοχος 
ουτος αρχαιολόγος καί καλλιτέχνης. Είς πάντα τοΰ κόσμου τά Μουσεία τά 
αντικείμενα ευρίσκονται έξη σφαλισμένα εντός υαλόφρακτων προθηκών, ώστε 
νά περιεργάζηται μέν καί θαυμάζη αυτά ό επισκέπτης, χωρίς δμως νά άπτη- 

ται, έν ούδεμια δέ ,περιπτώσει μετακινούνται έκ τής θέσεως! Τό αντίθετον τοΰ 
έν Λαΰρα φαινομένου συμβαίνει είς άλλας μονάς, ένθα είναι δλως αθέατα 
τά κειμήλια διά τούς ειρημένους κίνδυνους, ώς έν τή Μονή π. χ. τοΰ Βατο¬ 

πεδίου, δπου εχουσι προς κοινήν θέαν ελάχιστα τινα μετά9 τών αγίων λει¬ 

ψάνων, Άλλα «πηγής εσφραγισμένης καί κήπου κεκλεισμένου τί τό όφελος;» 

Διά τόΰτο δέον νά Ιφαρμοσθώσι καί ενταύθα κανονισμοί ίσχΰοντες παντα- 

χοΰ μετά τήν ταξινόμησιν καί τον καταρτισμόν τών Μουσείων. 

ΕΥΛΟΠΟΣ ΚΟΥΡ1ΛΛΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ 



ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΟΥ 

Εις το Σκευοφυλακιον της εν Θεσσαλονίκη Μονής των Βλαττάδων δια- 

φυλάσσεται μαρμάρινον κάλυμμα σαρκοφάγου άξιον πολλού λόγου όχι μόνον 1 

δια τό επ αυτού χαραγμενον επίγραμμα, άλλα και διά την γλυπτικήν του ! 

διακόσμησιν2(είκ. 1) *. 

Ε[χ. 1. Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου των Γεωργίου Καπανδρίτου 

εν τφ Σκευοφυλακίω τής Μονής Βλατταδων Θεσσαλονίκης. 

Τό κάλυμμα τούτο τής σαρκοφάγου, του οποίου ελλείπει τό αριστερόν 
άκρον, έχει σχήμα πρίσματος, αί δέ διαστάσεις αυτού είναι; ύψος 0,10, πλάτος 
0,36 και μήκος, εν τή νυν αύτοΰ καταστάσει, 1,22. 

Η μία των μακρών πλευρών ούδεμίαν φέρει διακόσμησιν, διότι φαίνε¬ 

ται ότι ή σαρκοφάγος θά εύρίσκετο πλησίον τοίχου ή εντός κοιλότητος και 
κατά συνέπειαν ή προς τά έσω έστραμμένη επιφάνεια του καλύμματος δεν 
θά ήτο ορατή. Ή πρόσθια μακρά πλευρά, πλάτους 0,17, διαιρείται εις δυο 
επαλλήλους ζώνας, ών ή άνω, πλάτους 0,075, φέρει τό επίγραμμα, περί οΰ 
ευθύς κατωτέρω, ή δέ ύπ5 αυτήν πληρούται υπό γλυπτών κοσμημάτων, τά 
όποια μετ ολίγον θέλομεν εξετάσει. Τέλος ή σφζομένη δεξιά πλευρά φέρει 
επίσης γλυπτικόν διάκοσμον. 

Δέν^είναι ή πρώτη φορά, καθ’ήν γίνεται λόγος περί τού καλύμματος 
τούτου τής σαρκοφάγου, καί τούτο ένεκα τού επ’ αυτού ευρισκομένου έπι- 

γραμματος, το οποίον πολλάκις μέχρι τούδε έχει δημοσιευθή. 

1 Καθήκον ημών έπιβεβλημένον θεωροΰμεν, ίνα καί από τής θέσεως ταΰτης εύχαρι- 

στησωμεν θερμώς τον σοφόν Ηγούμενον τής Μ. Βλατταδων πανοσιολ. Γέροντα Ιωακείμ 
τον Ιβηριτην διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής παρέσχεν ήμΐν πάσαν ευκολίαν πρός μελέτην 
του ενταύθα δημοσιευόμενου μαρμάρου. 
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Πρώτος, καθ5 δσον τουλάχιστον γνωρίζω, έδημοσίευσεν αυτό ό άββάς 
ΟαοΕέδηε1, εκ τούτου δέ μέ τινας διορθώσεις ό Μ. Δήμητσας2 καί τέλος 
ο Π· Παπαγεωργίου3. Εις την υπό τού άββά ΌαοΙιέδΩΟ γενομένην έκδοσιν 
έπέφερε διορθώσεις τινας ό Μ. Γεδεών4, άς επανέλαβε καί διά τήν έκδοσιν 
τού Παπαγεωργίου ό Σ. Λάμπρος5. 

Τό επίγραμμα τούτο άποτελεΐται έξ οκτώ στίχων χαραγμένων εις δύο 
σειράς. Επειδή, ώς εΐδομεν, τό αριστερόν άκρον τού μαρμάρου είναι τεθραυ- 

σμένον, λείπει μέρος εκ τής αρχής ιών στίχων 1 καί 5 τού επιγράμματος. 

Τούτο’χωριζόμενον εις στίχους έχει, κατά τήν ήμετέραν άπ* ευθείας εκ τού 
λίθου γενομένην άνάγνωσιν, ώς εξής: 

. . . . και φθορενς οντος τάφος, 

εκρνφεν ένδον τον Καπανδρίτου γόνον, 

άνδρδς μεγίστου τφ κλέει Σκουτερίου, 

4 νόσφ τακέντα λοιμικής αρρώστιας·. 

.. . σφ]ριγών γίγας, 

τερπνός, προσηνής, ευφυής, όλος χάρις. 

Συ ά’ αλλά φευ μοι και παπαι φράσον/ ξένε, 

8 βλέπων τό ρεύμα τής φθοράς των πραγμάτων. 

Εις τό επίγραμμα ούδαμού άναφέρεται τό όνομα τού εν τή σαρκοφάγο) 

τεθαμμένου υιού τού Καπανδρίτου, έκτος άν ύποτεθή ότι τούτο εύρίσκετο 
ίσως εις τήν άπολεσθεϊσαν αρχήν τού 5°υ στίχου. Ό Μ. Γεδεών όμως δημο- 

σιεύων επίγραμμά τι τού Μανουήλ Φιλή, τό όποιον καί ημείς παραθέτομεν 
κατωτέρω, φέρον τήν επιγραφήν: «Τφ τού Καπανδρίτου υΐφ τού Σκουτα¬ 

ριού κυρώ Γεωργίφ»6 έσχέτισεν αυτό πρός τό επί τού έν λόγφ καλύμματος 
τής σαρκοφάγου, ο δέ Σ. Λάμπρος7 έταύτισε τον έν τώ έπιγράμματι έκείνφ 
τού Φιλή μνημονευόμενον Γεώργιον πρός τον άνο)νύμως έν τή επιγραφή των 
Βλαττάδων φερόμενον υιόν τού Καπανδρίτου. Ταύτα έπιβεβαιούνται απολύ¬ 

τως από τά δύο μονογράμματα τά ευρισκόμενα εντός δύο έκ τών ρόμβων, 

οϊτινες άποτελούσι τήν κάτω τού έπιγράμματος διακόσμησιν έπί τού υπό 

1 Γ’δόόέ Ό νι ο 1ι έδπ 6-Β&γεί, Μειποίτε 5«γ ιιηε ιηϊδδίοη &\\ ΜοηΙ ΑΐΗοδ, Ρ&τΐδ, 

1876 (ΒϊΒΗοίΙιέηιιε άεδ Εοοίεε ΡΓ&ης&ίδεδ ά’ΑΙΙιέπβδ εΐ άε Κ,οητβ) σ. 67, άριθ. 111. 

2 Μ. Δήμητσα, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σωζομένοις, 

Άθήναι, 1896, I, 644. 

3 Βγζ&ηΐΐπίδοΐιε Ζεΐίδοΐιπίί:, 8, 1899, 424. 

4 Εκκλησιαστική Αλήθεια, 3,1883, 245. 

Λ Ν. Έλληνομνήμων, 10,1913, 195 κ. έξ. Πρβ. καί 7,1910. 89 κ. έξ. 

6 Έκκ?ιησιαστική Αλήθεια, ένθ’ άν. 247 Δ'. : 

7 Ν.-Έλληνομνήμων, 10. 1913, 195. 
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μελέτην μαρμάρου. Τά μονογράμματα ταυτα, τά όποια φαίνεται ότι δεν έγνώ- 

ριζον ό Γεδεών καί ό Λάμπρος, δΰνανται νομίζίο ν5 άναγνωσθώσιν ώς 
έξης: (Είκ. 2). 

ΓΕΩΡΓ[ΙΟΣ] Κ[Α]ΠΑΝΔ[ΡΙ]Τ[ΗΣ) 

Είκ. 2. Μονογράμματα εντός του δευτέρου καί τρίτου ρόμβου επί της 

πρόσθιας πλευράς τοδ καλύμματος της σαρκοφάγου. (Πρβλ. είκ. 1, 3). 

"Οτι εις τό επίγραμμα των Βλαττάδων, καθώς καί εις τό του Μανουήλ 
Φιλή, πρόκειται περί του αΰτοΰ προσκόπου, του εν νεαρά δηλαδή ήλικίρ έκ 
λοιμού άποθανόντος Γεωργίου Καπανδρίτου, ούδεμία νομίζω υπάρχει 
αμφιβολία, ως δΰναται νά διδάξη ή παραβολή του επί του μαρμάρου 
των Βλαττάδων επιγράμματος προς τό τοδ Φιλή, έχοντος κατά τήν δημοσίευ- 

σιν του Γεδεών οΰτω: 

Τφ τον Καπανδρίτου νϊφ τον Σκουταριού κυρω Γεωργίφ. 

Τρισολβίου μείρακος άστεϊον τύπον, 

δαης αν ής, άνθρωπε, μη παραδρά μη ς' 

Γεώργιον γάρ τον Καπανδρίτην βλέπεις, 

τον Σκοντερίον παΐδα, παπαϊ ϊής τνγης' 

δς εις τρνγην έτοιμον ενρέθη ρόδον, 

τής τον βίου κάλυκος εκκνψας μόνον 

και χαρίτων ήδιστον έκθλίψας γάλα, 

των ελπίδων έρημος εκ γης ήρπάγη. 

Πλήν, δάκρυσαν μεν, ικέτευσον δέ πλέον, 

τούτον μετελθεΐν εις *Εδέμ θείους τόπους. 

Πλήν του περιεχομένου, νομίζω οτι καί ή μορφή παρουσιάζει ομοιότη¬ 

τας εις τά δυο ταυτα επιγράμματα καί διά τοδτο δεν θα ήτο άπίθανον νά 
έκφραση τις τήν ύπόθεσιν ότι καί τό επί του μαρμάρου των Βλαττάδων 
συνειέθη υπό του Μανουήλ Φιλή. 
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Είναι λοιπόν βέβαιον ότι έκ τής συσχετίσεως των δυο τούτων επιγραμ¬ 

μάτων έ'χομεν τό ό'νομα τοδ εν τή σαρκοφάγο) των Βλαττάδων περικλειόμενου 
υ!οδ τοδ Καπανδρίτου καί, όπερ σπουδαιότερον, γνωρίζομεν περίπου τον 
χρόνον του θανάτου αύτοδ, γνωστού όντος ότι ή ακμή του ποιητοδ Μανουήλ 
φ^ή συμπίπτει μέ τά τέλη τοδ 13ο» καί τό πρώτον ήμισυ του 14<>υ αΐώνος1. 

Τά συμπεράσματα ταυτα είναι πολύτιμα διά τήν μελέτην τοδ επί τοδ 
καλύμματος γλυπτικού διακόσμου, εις ήν ήδη μεταβαίνομεν. 

Πάντες οί μέχρι τούδε άσχοληθέντες μέ τό μάρμαρον τούτο ένδιεφέρ- 

θησαν μόνον διά τό επ’ αυτοδ ευρισκόμενον επίγραμμα, ούδένα δέ έκαμαν 
λόγον ούτε περί τοδ σχήματος, ούτε περί τής γλυπτικής αυτοδ διακοσμήσεως, 

ήτις είναι λίαν σπουδαία κυρίως διότι, ώς εΐδομεν, τό μάρμαρον είναι οπωσ¬ 

δήποτε χρονολογημένον. 

Τό πρισματικόν σχήμα του καλύμματος τοΰτου ευρίσκομεν, άν καί σπα- 

νίως, ήδη κατά τήν παλαιοχριστιανικήν περίοδον2. Τούτο είναι ακόμη σπα- 

νιώτερον κατά τους κυρίως Βυζαντινούς χρόνους, εξ ών άλλωστε όλίγας μόνον 
έχομεν σαρκοφάγους καί έ'τι όλιγώτερα καλύμματα. Τό μό^ον, εις εμέ τουλά¬ 

χιστον, γνιοστόν κάλυμμα τοιαύτην έχον μορφήν είναι τό έν τή Μονή τοδ 
Όσιου Μελετίου κατά τον Κιθαιρώνα, άποκείμενον εις τεμάχια έξω τοδ 
Καθολικοδ τής Μονής ταΰτης. Τό σχήμα τοδ καλύμματος τοΰτου είναι ομοιον 
μέ τό τής Θεσσαλονίκης, αλλά μέ διαστάσεις καί αναλογίας διαφορετικάς, όπως 
επίσης διαφορετική είναι καί ή εντελώς λιτή γλυπτική αυτοδ διακόσμησις. 

Ό γλυπτικός διάκοσμος τοδ έν τή Μ. Βλαττάδων καλύμματος τής σαρ¬ 

κοφάγου είναι έξαιρετικώς πλούσιος. 

Ή στενή επιμήκης επιφάνεια ή ευρισκόμενη εις τήν ράχιν τοδ καλύμ¬ 

ματος κοσμείται υπό σειράς συνεχομένων τετράφυλλων, σταυροειδώς διατε¬ 

ταγμένων (Είκ. 3, 4). Ή σπουδαιότερα όμως διακόσμησις εύρίσκεται επί 
μιας των μακρών πλευρών καί επί τής διασωζομένης δεξιάς στενής τοιαύτης. 

Έπί τής μακράς πλευράς, κάτω τής ζοόνης τής φερούσης τό επίγραμμα, 

εύρίσκεται ή ταινία ή φέρουσα, ώς καί ανωτέρω εΐπομεν, τήν γλυπτικήν 
διακόσμησιν (είκ. ), 3, 4). Ή διακόσμησις αυτή σύνίσταται έκ σειράς συνεχο¬ 

μένων ρόμβων, τούς οποίους σχηματίζει ταινία περιελισσομένη, ής τά άκρα 
άπολήγουσιν εις ίσχυρώς έσχηματοποιημένα φύλλα, άτινα διασταυρούμενα 
πληρουσι τούς εκατέρωθεν τών ρόμβων άπομένοντας τριγωνικούς χώρους. 

1 Κ. Κ γ ιι πι ό α οΐα 6Γ, Τστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτη- 

ριάδου. (Βιβλιοθ. Μαρασλή) II, 748 κ. έξ. 

2 Βλ. προχείρως Ο. Μ. Β 3.11 ο η, Β3’ζ3ηΐΐηβ Ατί «ηά ΑτοΒβεοΙο^ν, Οχίοτά, 1911, 

σ. 131, κ. έξ. είκ, 70,77 
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Τό εσωτερικόν των ρόμβων πληροΰται υπό κοσμημάτο)ν διαφορετικών εις 
έκαστον έξ αυτών. Οΰτω τό εσωτερικόν του πρώτου έξ αριστερών καί του 
πέμπτου ρόμβου έχει εκβαθυνθή διά λόγους, οΰς θά εξηγήσωμεν εύθύς 
κατωτέρω. Ο δεύτερος και ό τρίτος φέρουσι τά μονογράμματα του Γεωργίου 
Καπανδρίτου,^ περί ών έγένετο ήδη λόγος (Είκ. 2, 3). Ό τέταρτος ρόμβος 
πληροΰται υπό δικεφάλου αετού, ό έκτος περικλείει μικρόν άνθέμιον καί τέλος 
ο έβδομος τρία, σταυροέιδώς διατεταγμένα τρίφυλλα, τά οποία εκφύονται από 
κοινού βλαστού, συνεχομένου, δπως καί εις τό μικρόν άνθέμιον του έκτου, 
προς τάς κάτω πλευράς του ρόμβου (Είκ. 4). 

Εικ. 3. Το αριστερόν ήμισυ τής πρόσθιας πλευράς τοΟ καλύμματος τής σαρκοφάγου. 

(Πρβλ. είκ. 1). 

Τα κοσμήματα τής πλευράς ταυτης είναι ελαφρώς ανάγλυφα μέ επίπε¬ 
δον την ανω επιφάνειαν, τό δέ έδαφος επί του όποιου προβάλλουσι δεν είναι 
λειον, άλλά παρουσιάζει χαρακτηριστικήν ανωμαλίαν, εξ ής γίνεται φανερόν 
οτι το περί τά κοσμήματα άπομένον κενόν έπληρούτο δΓ εγχρώμου μίγμα¬ 
τος, οτι δηλαδή τα γλυπτά ταυτα κοσμήματα άνήκουσιν εις τό είδος των 
λεγομένων έπιπεδογλυφων1. 

^ Η σειρά των ρόμβων, μεταξύ του δευτέρου καί του τρίτου, διακόπτε- 
ται υπο τριγωνικού θυρεού, όστις ευρίσκεται μεταξύ δυο έραλδικών λεόντων 
όρθιων αντιμετώπων (Είκ. 5), τό δέ εσωτερικόν αυτού έχει κοιλανθή, δπως 
και του πρώτου καί του πέμπτου ρόμβου. Ή κοίλανσις αΰτη τού εσωτερικού 
του θυρεου και των δυο ρόμβων δεικνύει δτι εντός αυτών εύρίσκοντο κοσμή- 

1 Περί τής τεχνικής ταυτης βλ. I* ΒτβΗίβΓ, Είαάβ8 βηγ,Πιιλοϊ™ άβ Ια εουΐρίατε 

9Γκ&ΠέξΠ6’ ^ ΝθΠν’ ΑΓε1ΐΐνε$ 1,65 Μ,ί5δ1°“5 5θίβηίΐ£ί9τιβΕ, Νοιιν. 5βπΡ, ί350. 3,1911," 
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ατα ή μονογράμματα κατεσκευασμένα δΓ Ιγχρώμου μίγματος εν εΐδει σμάλ- 

$ον ή καί διά ψηφίδων Κ 
Είς τήν έξέτασιν τ0^ θυρεού τούτου θά έπανέλθωμεν λεπτομερέσιερον 

κατωτέρω. 
Ό διάκοσμος τής σωζομένης δεξιάς στενής πλευράς τού υπό έξέτασιν 

καλύμματος δεν είναι επιπεδόγλυφος, δπως τής ήδη περιγραφείσης μακράς 
ίίηάύτης, άλλα τό άνάγλυφον έχει πλαστικότητα καί εξέχει τού γύροι αυτού 
εδάφους (Είκ. 6). Ή διακόσμησις τής πλευράς ταυτης άποτελείται εξ ανθε¬ 
μίου μορφής άναλόγου προς τό πληρούν τον προτελευταΐον ρόμβον τής 

Είκ. 4. Τό δεξιόν ήμισυ τής πρόσθιας πλευράς τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου. 

(Πρβλ. είκ, 1). 

κυρίας πλευράς (Είκ. 4), έκ τής βάσεως τού οποίου εκφύονται δύο βλαστοί 
περιβάλλοντες αυτό καί πληρούντες διά, τών ελίκων των τ5 άπομένοντα κενά 

τού τριγωνικού χώρου. 

Ή γλυπτική διακόσμησις τοΰ ενταύθα εξεταζόμενου καλύμματος τής 
σαρκοφάγου είναι λίαν ενδιαφέρουσα άπό τεχνικής ίδια άπόψεως. Αύτη ανή¬ 

κει εις την μεταβατικήν περίοδον άπό τοΰ πλαστικού αναγλύφου τών χρόνων 
τών Κομνηνών εις τό λίαν διάφορον τής περιόδου τών Παλαιολόγων. 
Ή διακόσμησις τής στενής πλευράς (Είκ. 6) ενθυμίζει ακόμη την πλοκήν 

και τήν τεχνοτροπίαν τοΰ πλαστικού αναγλύφου τού 12ου και 13ου αιώνος, 

χωρίς δμως να έχη πλέον τήν άμεμπτον κανονικότητα εκείνου. Η πλαστική 
διαμόρφωσις τού αναγλύφου της πλευράς ταυτης ευρίσκεται έν προφανεΐ 

ίίΐ ,λλ Χι/ί.ΛΛηη,ι τονίϊητηηττίην τηΐV νππνίιΐν Τί»>ν 

1 Διά τήν τεχνικήν ταύτην βλ. Ό. Ταΐύοΐ Κχοε, Βγζαπίΐπβ Αι-ί, Οχίοπΐ, 1935 

195 κ, έξ- καί τήν εκεί βιβλιογραφίαν. 
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Παλαιολόγων, ήν αντιπροσωπεύει ή έπιπεδόγλυφος διαχόσμησις της μακρας 
πλευράς. Πλήν της έλλείψεώς πλαστικότητος, ητις ενταύθα πρέπει κατά 
μέγα μέρος ν’ άποδοθή εις την χρήσιν της έπιπεδογλύφου τεχνικής, και τά 
περισσότερα των άπαρτιζόντων την διακόσμησιν τής πλευράς τούτης δια- 

κοσμητικών θεμάτων είναι χαρακτηριστικά διά τάς άρχάς τής περιόδου των 
Παλαιολόγων. Οΰτω τό κύριον θέμα, τούς συνεχομένους δηλαδή ρόμβους, 

ούς σχηματίζει ή περιελισσομένη ταινία, ευρισκομεν εις επιστύλια τού τέμπλου 
τής Μητροπόλεως τού Μυστρά \ ών δμιος ή τεχνική δεικνύει δτι ταύτα είναι 
πιθανώς παλαιότερα τής επισκευής τού 1310. Τό θέμα δμως τούτο μέ τεχνι·. | 

κήν επιπεδόγλυφον, όμοίαν δηλαδή προς τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου, άπαντά 

Είκ. 5. Οίκόσημον επί τού καλύμματος τής σαρκοφάγου. (Πρβλ. εϊκ. 1, 3). 

άπαράλλακτον εις τό άνω γεΐσον τού άμβωνος τής Άγ. Σοφίας εν ’Λχρίδι,· 
άνήκοντος είς τούς περί τό 1314 χρόνους2. Εις τό γλυπτόν μάλιστα τούτο 
καί τό μικρόν άνθέμιον τό πληρούν τό εσωτερικόν των ρόμβων είναι λίαν 
άνάλογον προς τό περικλειόμενον εντός τού έκτου ρόμβου τού υπό έξέτασιν ι 
καλύμματος τής σαρκοφάγου. Επίσης ιό θέμα των ταινιών, αΐυινες απολή¬ 

γουν είς φύλλα, οίον υπάρχει επί τού μαρμάρου τών Βλαττάδων, είς τούς έκα- 

τέρωθεν τών ρόμβων τριγωνικούς χώρους, δεν είναι ξένον προς τήν τέχνην 
τών χρόνων τών Παλαιολόγων. Τούτο ευρισκομεν, εφηρμοσμένον μάλιστα 
είς τεχνικήν επιπεδόγλυφον, είτε περιελισσόμενον προς σχηματισμόν κοσμημά¬ 

των, δπως είς τήν Παλαιάν Επισκοπήν παρά τον Βόλον 3 καί είς τήν τετρά-1 

γωνον πλάκα τήν κοσμούσαν τό άνω μέρος τού άμβωνος τής Άχρίδος, περί 
ού ανωτέρω έγενετο λόγος4, είτε καί χρησιμεύον διά τον άπαρτισμόν κουφι- 

' Ο. Μϊΐΐεί, Μοηυιηεηίδ Ιί^ζ&ηΐίηε άε Μίδίτα, Ραπβ, 1910, πίν. 45. ι, 4· 

2 Ο. Μ ϊ 11 β ί, Β’αηοίεη ατί βετΐιε. Εεδ Ε§1ίδ63, Ραπδ, 1919, σ. 143. είκ. 150. 

3 Ν. Γιαννόπουλος, Έν Β. Ο. Η. 44, 1920, σ. 183, είκ. 2. 

* ΜΐΠεΙ, Ε’&ηαϊεη &τί δβτύε, σ. 143, είκ. 156. 

κής διακοσμήσεως, δπως είς τήν περί τά τέλη πιθανώς τού 13°υ αιώνος 

κατα<5Χευασ®εισαν σαρκοφάγον τής Άγγελίνας Δούκαινας Παλαιολογίνας 
(Μαλιασσινής;), άποκειμένην ομοίως είς τήν Παλαιάν Επισκοπήν Βόλου1, ή 
εις τά περί τό 1300 αναγόμενα ανάγλυφα τού Καθολικού τής Μονής Χελαν- 

δαρίου έν 'Αγ. ’Όρει2 καί τού Ταξιάρχου τής Λοκρίδος8. Τό θέμα τέλος 
τούτο συναντώμεν έτι μάλλον έξειλιγμένον λήγοντος τού 14ου αιώνος είς τήν 

Είκ. 6. Ή δεξιό πλαγία πλευρά του καλύμματος τής σαρκοφάγου. 

χαλκήν θύραν τού Καθολικού τής Άγιορειτικής Μονής Βατοπεδίου, επί 
τής οποίας αϊ ταινίαι φέρουσι καί μικράς όπάς απομιμούμενος πολυτίμους 
λίθους4. 

Ή επί τού αυτού γλυπτού παρουσία καί πολυχρόίμου διά σμάλτων ή 
■ψηφίδων διακοσμήσεως, είς τον θυρεόν καί τούς δύο ρόμβους, ενθυμίζει έργα 

1 Είκών έν Β.Ο.Η. Ένθ" άν. σ. 196, είκ. 8 καί έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαν¬ 

τινών σπουδών, 4, 1927, 46. 

2 ΜϊΙΙθΙ, Ι,’&ηοίεη πτί δβτδε, σ. 142, είκ. 155. 

3 Α. Όρλάνδος, Έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 6, 1929, 359 

κ· έξ. είκ. 10, 18 - 20. 

* Είκών παρά Ν. Κ ο η <1 αϊτόν, Μνημεία τής χριστιανικής τέχνης τοΰ νΑ6ο) (ρωσ.), 

Ηετρούπολις, 1902, πίν. XXXVIII. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έΐΟζ ΙΑ'. 23 
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παλαιοτέρων χρόνων, όπως τό γνωστόν ώραΐον άνάγλυφον των τριών Απο¬ 

στόλων, τό προερχόμενον επίσης εκ της Μονής των Βλαττάδων και άποκείμε- ! 

νον εις τό Βαζαντινόν Μουσειον * Αθηνών1. | 

Είναι αληθές οτι η άνάμιξις διαφόρων τεχνικών, επί ενός καί του αυτού 
γλυπτού, ιδίως του έξέχοντος ανάγλυφου καί του επιπεδογλΰφου, δεν είναι 
ασυνήθης κατά την περίοδον ταΰτην, ώς δεικνύει, μεταξύ άλλων παραδειγμά¬ 

των, ό Χριστός τής Περιβλέπτου, νυν εν τω Μουσείφ Μυστρά2, ή χρήσις 
όμως εγχρώμων σμάλτων ή ένθετων πολύχρωμων μαρμάρων, όπως ή είκών 
τής 'Αγ. Ευδοξίας, ή εύρεθεΐσα εις την έν Κων/πόλει Μονήν τής Παναχράν¬ 

του 3, δεν ητο πολύ διαδεδομένη, αν κρίνη τις από τα διασωθέντα μνημεία, ~ 

πατά τους χρόνους των Παλαιολόγων, κατά τους οποίους όμως ευρίσκομεν 
συχνήν χρήσιν του ψηφιδωτού του πληροΰντος τό βάθος τών αναγλύφων4. 

Η δια συνεχόμενων τέλος τετράφυλλων διακόσμησις τής ράχεως του 
απασχολούντο; ημάς μαρμάρου, ως θέμα, είναι παλαιοτάτη, άπαντώσα καί εις 
τήν παλαιοχριστιανικήν καί εις τήν κυρίως Βυζαντινήν περίοδον5. Κατά τον | 

Ιοον αιώνα ευρίσκομεν τό θέμα τούτο κοσμούν τό κράσπεδον του ενδύματος =| 

ενός στρατιώτου εις τήν μεγάλην συνθεσιν τής Σταυρώσεως μεταξύ τών περί 
τό έτος 1265 γενομενών τοιχογραφιών τού Σοπόνσανι εν Σερβία6, κατά τήν 
κυρίως όμως περίοδον τών Παλαιολόγων τό κόσμημα τούτο αποβαίνει || 

αρκούντως σπάνιον, τό δε έν λόγφ κάλυμμα τής σαρκοφάγου θά ήδύνατο I 

νά προστεθή εις τά ολίγα γνωστά παραδείγματα τής έν έπιπεδογλύφψ έκτε- 

λέσεως τού θέματος τούτου κατά τούς τελευταίους Βυζαντινούς χρόνους7. :3 

Ή επί τού εξεταζόμενου καλύμματος τής σαρκοφάγου παρουσία τού :| 

θυρεού (Εΐκ. 5) δέον ν3 άποσχολήση ημάς επί μικρόν. Εις τήν ύπόθεσιν 
περί οικοσήμου οδηγεί, πλήν τού σχήματος, καί ή παρουσία τών δύο εραλδι- 

1 Γ. Σωτηρίου, Όδηγός τοϋ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, εκδ. 2«, Άθήναι, |1 
1931, σ. 43, άριθ. 150 καί ο. 41, είκ. 20. 

? Μίΐΐεί, Μΐεΐτα, πιν. δΐ.χχ. Πρβ. καί I». Βτεΐιϊετ, Νουνεΐΐεβ τεοΙιεΓοΙιεδ 5πγ '$ 

ΙΊαίδίοίι-σ άε Ια δοαίρίοι-ε 5γζ3ηΐΊη.ε έν Νοαν. Ατοΐήνεδ άεδ Μϊδδΐοιίδ δοΐεηΐΐίίηιιεδ, 
Νουν. εεπε, ίαεο, 9, 1913. 60. I 

3 Άπεικόνισις παρά Ρ. V ο Π) 3 ε Β, Ο. 8*1168, Ο. Ό να 1& υί ί, ΑγΙ Βγζαηίίΐι, Ραπδ, :| 

1933, πίν. 72. Πρβ. καί Τα15οΙ Κι ο ο, Βγζαηΐίηε ΑγΙ, 195, οπού καί ή σχετική | 
βιβλιογραφία. ; 

Πόρτα * Παναγιά: Α. Ορλάνδος έν Άρχείω τών Βυζαντινών μνημείων τής 'Ί 
Ελλάδος, 1, 1935,29 κ. έξ. είκ. 19-21. Μητρόπολις Μυστρά: ΜΊΠεΙ, Μίδίτε, πίν. 

43, 2, 44. ι. . 'Μ 

& Διά τό θέμα τοΰτο βλ. Α. Ξυγγοπουλον, Έν Άρχαιολ. Δελτίφ 12, 1929, 153 1 

καί Μ. Σωτηρίου, έν Άρχαιολ. Έφημερίδι 1931, 141 κ. έξ. | 

β Ν. Ο ίί π π εν, ΜοηυΐΉεηίίΐ απίδ δεΛΐοεε. I, Ζε§τε5ίεε - Ργ3ο-Ε6( χ92δ. πίν. 4. 
■ Μ ί 11 ε I, ΜΐδίΓε, πίν. 52. $. 

Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοϋ Γεωργίου Καπανδρίτου. 35ο 

χών λεόντων, οΐ όποιοι δεν φαίνονται έστερημένοι Δυτικής έπιδράσεως, ένθυ- 

μίζουσι δέ ζωηρώς τούς ευρισκομένους επί τής σφραγίδος τού Ματθαίου 
=Ασάνη, ήν έδημοσίευσεν ό Σ. Λάμπρος1. 

Πρόκειται πράγματι ενταύθα περί οικοσήμου; Ό Γ. Τυπάλδος διϊσχυ- 

ρίσθη άλλοτε οτι ούδεμία τών επισήμων Βυζαντινών οικογενειών είχε προ 
τής 'Αλώσεοος οΐκόσημον2. Έν τούτοις τά μνημεία άποδεικνύουσιν ότι 
τοιαύτα οικόσημα, κατά τούς χρόνους τουλάχιστον τών Παλαιολόγων, ύπήρ- 

χον, δφειλόμενα πιθανώς εις Φραγκικήν επίδρασιν. 3Αρκεΐ ν3 άναφέρωμεν τήν 
επί τών θαλασσίιον τειχών τής Κων/πόλεως ανάγλυφου πλάκα, έφ3 ής εύρί- 

σκεται οΐκόσημον σχήματος εντελώς άναλόγου προς τό έπι τού μαρμάρου τών 
Βλαττάδων, φέρον εντός λέοντα όρθιον προς αριστερά κρατούντα ξίφος, κάτω¬ 

θεν δέ τού θυρεού, εντός τεσσάρων κύκλων, συμπιλήματα τού ονόματος τού 
"Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου (1282 - 1328) 3. Ή πλάξ αύτη είναι αξία ιδιαι¬ 

τέρας μνείας, διότι ανήκει εις τούς ίδιους περίπου χρόνους, εις ούς καί τό 
απασχολούν ημάς κάλυμμα τής σαρκοφάγου. Πώς όμως τό οΐκόσημον τοΰτο 
τής Κων/πόλεως σχετίζεται μέ τον Ανδρόνικον Β' Παλαιολόγον δεν είναι 
δυνατόν νά γνωρίζωμεν. Επίσης νομίζω ότι δεν είναι ίσιος άσχετα προς τό 
ήμέτερον ζήτημα τά επί μαρμάρου ώς Γενουατικά συνήθως θεωρούμενα 
οικόσημα τού Μουσείου τής Κων/πόλεως, μεταξύ τών οποίων ύπάρχουσι καί 
τινα φέροντα τά τέσσαρα Β τών Παλαιολόγων 4. 

Έν τούτοις θά ήδύνατο, νομίζω, να γίνη σχετική διάκρισις μεταξύ τών 
Φραγκικών καί τών Βυζαντινών οικοσήμων. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν ότι 
τά οικόσημα παρά τοΐς Βυζαντινοϊς δεν ήσαν οικογενειακά, ώς τά Φραγκικά, 

άλλα μάλλον δηλωτικά τού έν τη αυλή αξιώματος, τό όποιον είχεν ό φέρων 
τό οΐκόσημον, ώς τούτο συνέβαινεν, οπούς είναι γνωστόν, εις τάς Μουσουλμα¬ 

νικός αύλάς τής Βαγδάτης καί τού Κάιρου δ. Έν τοιαύτη όμως περιπτώσει 
τό οΐκόσημον επί τού απασχολούντο; ημάς καλύμματος τής σαρκοφάγου θά 
έπρεπε ν3 άνήκη μάλλον εις τον πατέρα Καπανδρίτην, φέροντα τό αύλικόν 
άξίοομα τού Σκουτερίου 6, ούχί δέ εις τον έν νεαρά ηλικία άποθανόντα Γεώρ¬ 

γιον Καπανδρίτην, Θά ήδύνατο έν τούτοις νά ύποτεθή ότι τό οΐκόσημον 

1 Ν. Έλληνομνήμων. 1, 1904, 429, άριθ. 7. 

5 Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 3, 1926, 221 κ. έξ. 
3 Α. ν&η Μ ί 11 ί π £εη, Βχ-ζκιιίίηε Οοηδί&πΐΐπορίβ. ΤΒε \ν&11δ οί ίϋε Οίίγ . .. 

Ι/οηάοΗ, 1889, 189. 

4 ΕδεΓδοΙΐ, Βοιιΐρΐιηεδ άε ΓΟπεηί Ι&ΐίη ηλλχ Μιΐδέεδ άβ Οοπείϋηΐΐηορίε, έν 
Με1κπ§ε5 Ο. 8 ο Ιιΐ ιι ιη δ ε γ §ε γ, Ρ&Π5, 1924, II, 432 κ. έξ. 

5 Πρβ. ΥαοουΒ Ατίΐη Ραοΐιο, Οοηΐήδαΐίοη ά ΓεΙπάε άιι όΐοδοη εη Οπεηί, 

Βοηάτεδ, 1902, Β. Μανετ, 83Γ3οεηίο ΗεΓδΙάτν, Οχίοτά, 1933. 

0 Διά τό αξίωμα τοΰτο βλ. Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων (Βοηη) σ. 39. 15. 

καί τό κείμενον τό τελευταΐον δημοσιευθέν έκ τοϋ κιοδ. Μ 26 τής Λαύρας υπό τοΰ Σπυ- 

ρίδωνος Λαυρεώτου έν Γρηγορίω Παλαμα Θεσ/νίκης, 17, 1933, 240 κ. έξ. 
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έτέθη έπί του τάφου του υίοΰ, διότι ίσιος ό πατήρ Καπανδρίτης εξηκολοΰθει 
ακόμη νά διατηρή τό εν τή αυλή αξίωμα του Σκουτερίου, δεδομένου δτι δέν 
γνωρίζομεν άν τά οικόσημα ταύτα ήσαν κληρονομικά, όπως δέν είναι έξη- 

κριβωμένον, άν τούτο συνέβαινε καί διά τά Μουσουλμανικά ι. Πάντως τό 
ζήτημα τούτο δέν δΰναται νά καθορισόή. Παραμένει μόνον βέβαιον ότι ό επί 
του καλ,υμματος τής σαρκοφάγου θυρεός μετά των δυο εκατέρωθεν όρθιων 

λεόντων είναι οΐκόσημον. 

Ποιον τέλος τό θέμα τής διά σμάλτου ή ψηφίδων διακοσμήσεως, του 
κενού σήμερον θυρεοΰ δέν είναι επίσης δυνατόν νά γνωρίζωμεν πλέον. 

Έκ τής άνοοτέρω γενομένης λεπτομερούς έξετάσεως προκύπτει ότι ή 
διακόσμησις του υπό μελέτην καλύμματος τής σαρκοφάγου δΰναται νά 
τοποθετηθή εις τάς άρχάς του 140,υ αΐώνος Ή χρονολόγησις αυτή συμφω¬ 

νεί καί μέ την περίοδον τής ακμής του Μανουήλ Φιλή, του ποιήσαντος, ώς 
εΐδομεν, τό επίγραμμα επί τώ θανάτφ του έν τή σαρκοφάγφ τεθαμμένου 
Γεωργίου Καπανδρίτου. Τό ασφαλώς χρονολογημένον γλυπτόν τούτο προσ¬ 

λαμβάνει κατά συνέπειαν ιδιαιτέραν όλως σημασίαν, ώς άνήκον εις τήν ελάχι¬ 

στα μέχρι τούδε μελετηθεΐσαν μεταβατικήν περίοδον τής γλυπτικής διακοσμή- 

σεως από τής τέχνης των Κομνηνών προς τούς χρόνους των Παλαιολόγων. 

Άλλα τό κάλυμμα τούτο τής σαρκοφάγου δέν είναι τό μοναδικόν γνω¬ 

στόν εν Θεσσαλονίκη μνημεΐον τό συνδεόμενον προς τήν οικογένειαν ιών 

Καπανδριτών. 

Εις τον έν Θεσσαλονίκη Ναΐσκον τού Άγ. Νικολάου Όρφανού, Μετό- 

χιον τής μονής Βλαττάδων, διεσώζετο άλλοτε επί τού εδάφους πλάξ, ήν καί 
ημείς εΐδομεν καί έσχεδιάσαμεν κατά τό έτος 1920, και ή τις σήμερον δέν 
υπάρχει πλέον, καλυφθείσα ίσως ή άπορριφθείσά που κατά τήν περί τό έτος 
1925 γενομένην επισκευήν, καθ’ ήν άντικατεστάθη καί τό παλαιόν δάπεδον 
τού Ναΐσκου (Είκ. 7). Έπί τής πλακός ταΰτης διαστάσεων 0,72x0,93, 

ευρίσκοντο εντός φυτικής έπιπεδογ?αίφου διακοσμήσεως τρία συμπιλήματα 
γραμμάτων, τά οποία ό Π. ΓΙαπαγεωργίου, οστις είχεν ΐδεί αυτά εις καλλι- 

τέραν κατάστασιν, είχεν άναγνώσει ώς εξής : 

1) Νικόλαος (?] Νικήτας) μοναχός, 2) Σκουτέριος, 3) Άρκαδιουπολίτης 3 *. 

"Οταν ημείς εΐδομεν τό μάρμαρον, τό δεύτερον συμπίλημα, τό όποιον 
ό Παπαγεωργίου είχεν άναγνώσει Σκουτέριος, ή το εντελώς άποτετριμμένον, 

1 Μ άγει-, Ένθ1 2 άν. 40 κ. έξ. 

2 Ό άββας Ο ιι ο Η έ 8 η 6, Ένθ’ άν. 67, έκ τής παλαιογραφίας των γραμμάτων τής 

επιγραφής οδηγούμενος, έτοποθέιει τό μάρμαρον εις τά τέλη τοϋ 13°ν αΐώνος. 

8 Π. Παπαγε «οργίου, Έν Βγζπηίίηίεοΐιε ΖβΐΐδοΒπίΙ, 8, 1899» 427 κ. έξ. 

τήν περίοδον τών Παλαιολόγων, αΐ σαρκοφάγοι συχνότατα δέν είναι μονό¬ 

λιθοι, άλλ* απαρτίζονται έκ μαρμάρινων πλακών καί τίθενται εντός κοιλοτή¬ 

των άνοιγομένων εις τό πάχος τών τοίχων υπό μορφήν άρκοσολίων, ουτιος 
ώστε νά είναι ορατή μία μόνον τών μακρών πλευρών, ήτις άποτελειται εκ 
μαρμάρινης πλακός φεροΰσης διακόσμησιν. Τοιαύτα παραδείγματα διεσωθη- 

σαν πολυάριθμα, ών τά πλείστα άνέκδοτα είσέτι. Αρκεί έκ τών όλίγων δημο- 

σιευθέντων ν5 αναφέρω τήν κατά χώραν διασωθείσαν τοιαΰτην πλάκα εις τον 
Ιν Άθήναις καί παρά τούς Αμπελοκήπους ήρειπωμένον Ναΐσκον τών Ομο- 

Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοΰ Γεωργίου Καπανδρίτου. 

Τά δύο άλλα όμως συμπιλήματα νομίζω ότι θά ήδύναντο, έπί τή βάσει τοΰ 
παρατημένου πιστότατου σχεδιάσματος, ν5 άναγνωσθώσιν ώς εξής: 

1) ΝΙΚΟΝ 3) ΚΑΤΤ[ΑΝ]ΔΡ[Ι]ΤΗΣ 

Ή πλάξ αύτη, άν κρίνη τις από τό διασφζόμενον τότε τεμάχιον, θά 

είχεν άρχικώς ύψος μέν 0,75 περίπου, μήκος δέ 1,50, θά ήδΰνατο συνεπώς 

νά θεωρηθή ώς ή πρόσθια πλευρά σαρκοφάγου. 

Είναι γνωστόν ότι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, καί μάλιστα κατά 

Είκ. 7. Έπιπεδόγλυφος πλάξ, ευρισκόμενη άλλοτε εις τον Ναόν Άγ. Νικολάου 

τοϋ Όρφανου έν Θεσσαλονίκη. 

Ο. 93 
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λογητών *, την εν τη Επισκοπή Πόλου, άνήκουσαν εΐς ιήν σαρκοφάγον τής 
Άγγελίνας Λουκαινας Παλαιολογίνας Μαλιασσινής - και ιέλος τάς δύο εκ 
Θεσσαλονίκης προερχομένας και άποκειμένας εις ιό Βυζαντινόν Μουσεΐον 
Αθηνών 1 * 3. 

Τό όνομα Νίκων, τό ευρισκόμενον εντός του πρώτου κύκλου επί της 

πλακός του ΓΛγ. Νικολάου Όρφανοΰ, είναι μοναχικόν, μή συνηθιζόμενον, 

καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, εις λαϊκούς. Έν τοιαύτη περιπτιόσει θά ήδυ- 

νατό τις νά υπόθεση ότι εντός του δευτέρου κύκλου της άνω σειράς, ού μικρόν 
μόνον μέρος διεσφζετο, υπήρχε πιθανώς τό συμπίλημα «μοναχός». "Οσον 
αφορά τό συμπίλημα τού αριστερού κάτω κύκλου, τό οποίον, ότε εγώ είδον 
την πλάκα ή το εντελώς άποτετριμμένον, πρέπει ν’ άρκεσθώμεν εις την άνά- 

γνωσιν τού ΙΙαπαγεωργίου «Σκουτέριος». Ούτω τό δλον θά ήδύνατο ν’άνα- 

γνωσθή «Νίκων μοναχός Σκουτέριος Καπανδρίτης». 

Ό Σκουτέριος ούτος Καπανδρίτης είναι ασφαλώς πρόσωπον συγγενικόν 
προς τον νεαρόν Γεώργιον Καπανδρίτην, ού τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου 
άπόκειται είς την Μονήν Βλαττάδων. Θά ήδύνατο ίσως νά Οεωρηθή πολύ 
πιθανόν ότι ούτος είναι υ πατήρ τού Γεοιργίυυ, άποΟανών ώς μοναχός μέ 
τό όνομα Νίκων4. Πάντως όμως περί τούτου ούδέν θετικόν θά ήδύνατο νά 
λεχθή προτού μελετηθή υπό ειδικού ή ιστορία τής οικογένειας Καπανδρίτου. 

1 Εύρετήριον των μεσαιωνικών μνημείων τής 'Κλλάδσς, τεύχος Γ', Μεσαιωνικά μνη- 

μεΐα τής πεδιάδος ’ΛΟιωνών κ.λπ. υπό Α. Όρλάνδου, 'Αθήναι, 1933, σ. 129, είκ. 163. 

? Βλ. άνιυτέρω ο 353, οημ. 1. 

1 Σωτηρίου. Όδηγό; τον Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, σ 57, άριθ. 286 καί 287. 

ΊΙ μία ιών πλακών τούτων, ευριοκομένη άλλοτε έν ιώ Ναώ Άγ. Γεωργίου Θεσ/νίκης, 

έχει «πεικονισθή παρά Ν. Κοηι1«1<ον, Μακεδονία (ρωσ ) ΙΙετρούπολις, 1909, σε λ. 88, 

είκ,. 88. Ή δεύτερα, έντοιχισμένη είς κρήνην πρό τού Ναού τής Αχειροποιήτου (ΈοκΙ 

Τζουμά), ης εικόνα βλ. παρά Ο Τίΐίπιΐϊ, Τΐιβεεηΐοηίηΐιβ, <1«?κ οπ^ίηυ? η'.ι XIV® ώόοϊε, 

Ι>3Γΐ5, 1919, σ. 77, είκ.. 20, έχει άπεικονισθή, ότε ήχο είς καλλαέρον κατάστασιν, παρά 

01ι. Τβχΐοι - Π. 1\ Ρ ιι Για η. Βν/.&ιιίίηβ Αιοίπΐυοίιπυ, Βοηθού, 1864, ο. 1, κατόπιν δέ 

υπό Ρ. ΜίΒηΙίονέν Δελτίο) τού Ρωσσικοΰ Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κων/πόλεως, 

•1, 1899, σ. 28, είκ.. 2. Φωτογραφία των τεμαχίων τής πλακός, ώ; έχουσι σήμερον, παρά 

Ο. δοΐΐτίου. Οιιίάβ ά'.ι Μιωέβ Β>/.απίίιι ά’ΑίΙιέπβδ. «ιΐϊΐ. ίπΐίΐοαί.Ή: ρβτ Ο ΜβτΙίβΓ, 

Αΐ^έποβ, 1932, σ. <18, είκ. 2ϋ. Έπί τής πλακός εύρίοκ.οντο δύο συμπιλήματα γραμμά¬ 

των, ιύν σήμερον διασώζεται μόνον τό κατά ιήν αριστερόν γωνίαν, άναγινωοκόμενον 

ΜΑΝΟΥΗΛ. Τό κατά τήυ δεξιάν γωνίαν ιίλλοτε ύπαρχον, άν κρινη τις άπό τό παρά 

Μΐήυΐίον σχεδίασμα, θά ήδύναντο, ίσως, ν’ άναγνωσΟή ΤΟΥ ΚΟΥΡΑΤΩΡΟΣ. 

4 Θά ήδύνατο ίσως νά ύποτεθή ότι τό κάλυμμα, έψ’ ού τό όνομα τού Γειοργίου, καί 

η πλαξ, έφ’ής τό όνομα τού Νίκωνος Καπανδρίτου, προέρχονται άπό μίαν καί την 

αυτήν σαρκοφάγον, έν ή έιάφησαν ό υιός καί ό πατήρ. Τούτο όμως δέν δύναται ν' άπο· 

δειχθή. έφ’όσον δέν έχομεν πλέον ιήν πλάκα τού Ναΐσκου τού Άγ. Νικολάου Όρφανοΰ. 

Έλπίζομεν ότι ό φιλίοτωρ Ηγούμενος τής Μ. Βλαττάδων, είς την δικαιοδοσίαν τής 

οποίας υπάγεται ό Ναΐσκος, θά θελήοη νά δια τάξη σχετικός έρευνας .προς άνεύρεσιν 

τής πλακός ταύτης. 

Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τού Γεωργίου Καπανδρίτου. 359 

Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τον Γεωργίου Καπανδρίτου έκειτο ήδη 
κατά τό 1876, ότε εϊδεν αυτό ό άββάς Πιιοΐιέεησ·, είς την αυλήν τής Μονής 
Βλαττάδων ό Ναΐσκος έξ άλλου τού Άγ. Νικολάου Όρφανοΰ, ένθα εσώ- 

ζετο μέχρι πρό τίνος ή πλάξ τής σαρκοφάγου τού Νίκωνος Σκούτερ ίου Καπαν- 

δρίιον, άναφέρεται ώς Μετόχων τής Μ. Βλαττάδων ήδη εις Πατριαρχικόν 
γράμμα τού 1648 *. Είναι όμως πολύ πιθανόν ότι ούτος έξηρτάτο Ικ τής έν 
λόγφ Μονής έκ ιών παλαιοτέρων ήδη χρόνων, διόλου δέ άπΐθανον ότι καί 
το Όρφανοτροφεΐον, εξ ού ό Ναός έλαβεν, οός πιστεύεται, τό όνομα3 νά ήτο 
εξάρτημα αυτής. Δεδομένου δέ ότι εις τον μικρότατου Ναΐσκον τού Άγ. 

Νικολάου Όρφανοΰ, έχοντα εσωτερικός διαστάσεις μόνον ?> X ο μ. δέν υπάρ¬ 

χει θέσις ούχΐ διά δύο. αλλά ουδέ διά μίαν ακόμη σαρκοφάγον, δυνάμεθα 
μετά πολλής πιθανύτητος νά συμπεράνωμεν ότι ή πλάξ αυτή μετεκομίσθη 
εις τον Άγ. Νικόλαον ιόν Όρφανόν έκ τής Μ. Βλαττάδων. 

Λύναιαι λοιπόν νά θεωρηθή πολύ πιθανόν, άν μή βέβαιον, οτι αί σαρ¬ 

κοφάγοι τού Γεωργίου Καπανδρίτου καί τού Νίκωνος Σκουτερίου Καπαν¬ 

δρίτου εύρίσκοντο εντός τού Καθολικού τή; Μ. Βλαττάδων. 

Περί τού χρόνου τής ίδρύσεως τής Μονής ταύτης καί τοΰ Καθολικού 
αυτής ελάχιστα γνωρίζομεν. Ή παλαιοτέρα γραπτή μνεία «περί τής Μονής 
είναι τού έτους 13803, τό δέ Καθολικόν αυτής θεωρείται γενικώς κτίσμα 

τού 14ου αιώνος4. 

Ή Μονή όμως φαίνεται ότι είναι πολύ παλαιοτέρα τού 14ου αιώνος. Περί 
τούτου πείθουσι τα πολυάριθμα παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά γλυπτά τά 
έν τή αυλή αυτής διεσκορπισμένα·\ ΙΙλήν τούτων όμως υπάρχει καί άλλη 
ακόμη ένδειξις- καθαριζομένης δηλαδή πρό τινων ετών τής βορείως τού 
Καθολικού αυλής άπό των ερειπίων παλαιών τινων κελλίων, ευ ρ έθη σαν υπό 

ιήν γην δύο μαρμάρινοι πίθοι ελαίου €. Έπί τοΰ ενός τούτων υπάρχει έγχά- 

ΜΗΝ 
Η 

1 Πρ(3. ΙΙαπαγεωργίου, Ένθ’ άν. 426. 

2 Ή έν Θεσσαλονίκη ΰπαρξις κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους Ορφανοτροφείου *τοΰ 

μυροβλύτου» μαρτυρείται άπό τάς πηνάς. Βλ. Μ. Χατζή Ίωάννυυ. Άοχυγραφία 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1880, 62 κ. έξ. Κατά φιλικήν άνακοίνωοιν τού κ. Φ Κου- 

κονλέ, τό όνομα "Ορφανός προέρχεται μάλλον έκ κτίτορος, Ορφανού καλούμενου. 

4 Ο ΤπΙίΓηΙί, Τορο§Γ«ρΗΐσ άε ΊΊΐΡ8ρ»1οηίοιιβ, Ρηπ$. 1913, 133. 

• Ού. Οίοσΐ, Μ. Βο Τοαπιβαυ, II. δηϊαάΐπ, Βο$ τηοηηηιοηΐ* ούτσύβΰδ ά<? 

δαίοηίφίρ. Ρηγϊρ, 1918, 217 κ. έξ. 
4 Έν παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον έχει άπεικονισθή παρά Κοπάκκον, Μακε¬ 

δονία, ο. 144, είκ. 86. 

6 Ότι πρόκειται περί πίθων ελαίου δεικνύει ή παραβολή πρός τόν έκτων περίχωρων 

τής Προύσης προερχόμενοι· καί άποκείμενον είς τό έν Βερολίνφ Κ&ΐδβτ - Ρτίοάποΐι - 

Μιΐδευπι ομοίως μαρμάρινοι· καί άναλόγου οχήματος πίθον, έφ’ού ή εγχάρακτος επι¬ 

γραφή ΕΛΕΟΥ ΞΕΣΤ(αι) ΝΔ. Βλ. Ο XV τι 1 ίί, Κσδοητοόηη^ ι]«γ ΒίΜννβΓίίβ ιϊργ 

οΙΐΓΐδΙΐίςΙιεη Εροοίιοι. III. 1, Αΐΐεΐυΰαΐίοΐΐο ΒΐΙιΙλνεΓκο. σ. Ά κ. έξ. Νυ 41. 



360 *Α. Ξυγγοπούλου, Τό κάλυμμα της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου. 

ρακτος ή χρονολογία <ΓΦΝΕ (=1047), εν Β καί τό άργότερον αναμφίβολος 
χαραχθέν μονόγραμμα των Παλαιολόγων. Έπί του ετέρου πίθου υπάρχει 
μόνον ή χρονολογία ζ"ΨΙΗ (=1210). "Αν τις έχη προ οφθαλμών τάς χρο¬ 

νολογίας ταύτας καί τάς έκ των διαφόρων εν τή Μονή άποκειμένων γλυπτών 
προκυπτοΰσας ενδείξεις, θά κατάληξη εις τό συμπέρασμα ότι ή Μονή καί τό 
αλλεπαλλήλους εκ βάθρων ύποστάν ανακαινίσεις Καθολικόν αυτής είναι παλαι- 

ότερα του 14ου αΐώνος. Κατά συνέπειαν ή ε!ς τάς άρχάς του αΐώνος εκείνου 
αναγόμενη σαρκοφάγος του Γεωργίου Καπανδρίτου, εις ήν ανήκε τό άπα- 

σχολήσαν ημάς κάλυμμα, ώς επίσης καί ή σαρκοφάγος του Νίκωνος Σκου- 

τερίου Καπανδρίτου, ή πλάξ τής οποίας άπέκειτο μέχρι πρό τίνος εις τον 
Ναΐσκον του 'Αγ. Νικολάου Όρφανοΰ, θά ήδυναντο πράγματι νά εύρίσκων- 

ται άρχικώς εντός του Καθολικού τής Μ. Βλαττάδων, τό όποιον ουτω άπο- 

δεικνΰεται τό ΜαυσωλεΤον τής αρχοντικής οικογένειας των Καπανδριτών. 

Α. ΞΥΓΓΟΙΙΟΥΛΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Ό κατάλογος των καταλόγων ελληνικών κωδίκων του V. ΟανάίΗαιι- 

$αι: 8&ηιηιΙυη§·εη ηπά Καΐαίοοο «'πεοϊιίδοΙιεΓ Ηαπάδϋΐιπίΐοη (Εείρζί^, 

1903), ετυχεν όμοφώνως θερμής υποδοχής άμα τή έκδόσει του1, εις τούτο 
συνετέλεσε μέν βεβαίως ή σχετική τελειότης του έργου1 2, αλλά κυρίως ή έλλει¬ 

ψης παντός ετέρου σχετικού βοηθήματος· υπήρχε μέν ό υπό του αυτοΰ συγ- 

γραφέως εν τή Οπεοΐιϊδοΐιε Ρα1&ο°Τ3.ρ1ιίε (σ. 430-9) περιληφθείς κατάλο¬ 

γος τών καταλόγων, άλλ’οΰτος καί ατελέστατος ήτο καί κυρίως πεπαλαιωμένος 
(1879)3. Επίσης αΐ υπό του Κτηηιύαείΐβτ, εν τή Οοεοΐι. <3.ΐ>γζ. ΒΐΐοΓαΙιΐΓ4 

καί του Ε. Ηπ1)ηβΥ} εν τή Βίί>1ίο§Ύ3ρ1ιίε θ. Παδδ. ΑΙ1θΓί;αιη5\νΪ85οη5θ1ια£ί: 

(Βετίίπ 1889) § 38, παρεχόμενοι σχετικοί πληροφορίαι, άλλα καί αΰται δεν 
ή σαν πλήρεις. 

Παρεμφερής προς τό βιβλίον του Οανάίίιαηεβη ήτο ή ολίγον βραδΰτε- 

ρον άνακοίνωσις του IV. \νβίηΙβΤ£6Τ προς τήν Ακαδημίαν τής Βιέννης 
(1908)5. Άλλ3 εν αυτή τή φύσει τών τοιοΰτου είδους εργασιών κεΐται τό 
ελάττωμα, δτι αΰται γηράσκουσι ταχΰτερον πάσης άλλης, διότι, παρερχομένων 

1 Πρβλ. σχετικήν βιβλιοκρισίαν τών Οΐίο δί&ΐιΐίη, έν Βγζ. Ζβϊΐδοΐι. 12 (1903) 611, 

Ο. δετπιχδ, έν Κενιιο 4ε Ρ1ιΐ1οΙο§;ΐθ 27 (1903) 248, \ν. \νείηΙ>εΓ£εΓ, εν ΟεπΐταΙΒΙαΙΙ 

ί. Βίόΐΐοΐΐιείίδίνεδεη, 20 (1903) 467, τοϋ αυτοΰ, έν Βετί. ρΐιίΐ. ν^οοΒεηεοΙιπίΙ: 23 (1903) 

Ν° 27, στ. 425, Μγ, έν Κενυε οπίίφιε. 56 (1903) Ν° 37, 212, Β. Κβΐΐ, έν ΗίεΙ. Ζθϊί- 

εεΙίΓ. Ν. Ρ. 56 (1903) 96, Α. Η[3ΐινείίε], έν Ιο ήπιοί 4βδ ε&ν&πΐε, η. δ. 1 (1903) 700, 

Ο. \ν&τΙε η6 ετ§·, έν \Υοο1αεπ5θ1ιπίί ί. 1<ΐ3δδ. ΡΒϋοΙ. 20 (1903) στ- 575, Τ5. Ρτε^εΓ, 

έν ΒΐάίΙετ ί. 4. 0}τιιιη35Ϊα1δθ1ι·αΚνε86η, 39 (1903) 301, Ργ. Ουπιοηί:, έν Κ,βν. 4ε 1’ΙπδΐΓ. 

ρυΒΙ. επ Ββΐ^ΐηαε, 46 (1903) 16, μετά προσθηκών διά τήν Τραπεξοΰντα, Βελιγράδιον 

καί Σόφιαν, ]. Ρεγ^οϊγθ, έν νϊζ. ντειηεη. 11 (1904) 152 (ρωσσ.), Η. Ο. έν Ε,εν. 4εβ 

έΐυάεδ §Γεοομΐ65, 17 (1904) 128, Τ. \ν. Α[11εη], έν ΤΗε Οδεδΐεαΐ Κ.ενΐε\ν 18 (1904) 

Ν° 3, 177 και ιδία Σπ. Λάμπρου, έν Ν. Έλληνομν. 1 (1904) 105. 

2 Άτυχώς τό είς τήν Ελλάδα άφορών τμήμα καθυστερεί εις πληρότητα, τοϋ Σπ. 

Λάμπρου, εις ον ό συγγραφεύς εΐχεν αναθέσει τήν θεώρησιν τοϋ τμήματος τούτου 

τοΰ καταλόγου, πρό τής έκδόσεώς του, μή άποστεί?>.αντος εγκαίρως τάς συμπληρώσεις 

του, έπενεγκόντος δέ ταύτας μεταγενεστέρως έν τή ανωτέρω μνημονευθείση βιβλιο¬ 

κρισία του. 

3 Ό κατάλογος οδιος παρελείφθη έν τή β' έκδόσει (1911-13). 

4 513. Τής έλλ. μεταφρ. υπό Γ. Σωτηριάδου, 2, 203, 

1 Βείΐτά^ε ζ. Η3τκΐ3ε1ιπίίεη1ζαη(1ε, II. Έδημοσιεύθη έν 8ΐΐζιιη£5Βεπολιί.6 4. ρόΐΐοε. 

■·■ ϊιϊδί. ΚΙ. 4. Α1ίΕ<1. 4· \νίδδοηδο1ΐ3ίΐβπ τής Βιέννης 161 (1909) IV, ίδί$ σ. 13 έπ. 



των ετών, στερούνται πλέον της ένημερύτητος, ορού απαραιτήτου προς έκτέ- 

λεσιν τού προορισμού των. Τάς έκ τής μή ένημερότητος ελλείψεις των ανω¬ 

τέρω δύο έργων ό ερευνητής ούδέν' ασφαλή οδηγόν ειχεν, δπως συμπλή¬ 

ρωσή, πλήν των βιβλιογραφικών πληροφοριών τού IV. \νεϊιιύετ£0Γ2. ’Ίσως 
εν τινι μετρώ ήδννατο ν* αναπληρωτή ή έλλειψης αύτη διά τής προσφυγής 
είς εργασίας, έν αίς έδίδοντο συγκεντρωμένοι πληροφορίαι καταλόγων 3· επί¬ 

σης κατάλογοι κωδίκων «ορισμένου περιεχομένου, π.χ. τής Παλαιός ή Καινής 
Διαθήκης4, ιατρικών 3, δλχημικών, μαγικών, κλπ. κο>δ(κων, συλλογαί ενθυμή¬ 

σεων, ώς και πίνακες επισκόπων κλπ. ή δυνατό νά χρησιμοποιηθώσι προς 
τον άνω σκοπόν. 

ΓΙρό δεκαετίας περίπου 6 Οίνιατ Σ'εΗήεεΙ έξεδωκε τούς ΚπΐαΙο^ο 
£πεο1ιί5θΙιθΓ Ηαπόδοΐιπίΐοη (Οτηζ 1924). Τουλάχιστον ώς προς τό περί 
Ελλάδος καί Ανατολής μέρος ό κατάλογος ούτος δεν έχει σπουδαίας παρα¬ 

λείψεις, εινε δέ πρακτικώτερον συντεταγμένος τού καταλόγου τού ΟατάΙ- 
Ιιαηεεη, διότι, προκειμένου περί βιβλιοθηκών έχουσών πλείονας τού ενός 
καταλόγους, ό ΣεΗΐεεεΙ παρέλειψε τούς παλαιοτέρους καί ατελέστερους, περιο- 

ρισθείς είς ιόν νεώτερον και πληρέστερον, ούτως ώστε ό χειριζόμενος τό 
βιβλίον του εύχερέστερον καθοδηγείται. Άλλα καί ό κατάλογος ούτος έπαυσε 
πλέον νά είναι ενήμερος. Διά τον λόγον τούτον, είς ον δυναται νά προστεθή 
καί τό ότι δ τε κατάλογος τού Οα,γάέΗαηεεη, ώς καί τού Σε/ιιεεεΙ, κατήντη- 

σαν παρ' ήμΐν δυσεύρετοι, φρονώ, δτι ή δημοσίευσις τού παρόντος καταλό¬ 

γου, παρά τάς αναπόφευκτους ελλείψεις του, θά προσέφερεν υπηρεσίας τινάς. 

Έν τω παρόντι κατάλογοι παρέλειψα παλαιοτέρους καταλόγους, έφ όσον 
βιβλιοθήκης τίνος ΙξεδόΘη νεώτερος, πληρέστερος κατάλογος, έκτος ώρισμέ- 

: Ό υπό τοΰ Ν. Βέη προ εικοσαετίας, έν τψ έςωφόλλφ τοΰ \;ργζ. ό. ςποοΕ. ΙΙεε ά. 

ροΐορ. ΚΙοδίΟΓ» Με^αβροΐαίοη (Εώρζής 1915) προαναγγελθείς κατάλογος τών έν Έλλάδι 

καί τη ελληνική Ανατολή κοώίκων, ουδέποτε έξεδόθη. 

* Έν 0. ΒιίΓδίαιΐδ, }30Γ05 0 01'. ϋΐ). ά. Ι'οτΙδοΙιπίΛο ά. ΐΐκεδ. ΛΐΙεηυιηδννίδδεπδοΙίΗίί, 

135 (1908) 15-53, 158 (1912) 96-131, 172 (1915) 1 -30, 293 (1922) 79-105 καί 236 (1932) 

85- 113, διά τά έτη 1903- 1930. 

3 II. χ. των Μ. Υο^αΐ- V. Ο α τιΐ I 6 3 υ δ «? π, Οπυυΐάδοΐιρ 8ο.1:γοΠ)ργ ίπι ΜΓΙρΙλΙ- 
ίοι· μ. ίπ (1. Κβη«ίδίΐ3ηςρ (Εώρζί^ 1909) VIII, τον 'Στί. Λάμπρον, 'Κλληνίδες βιβλίο- 

γράφοι καί κυρίαι κωδίκων, έν Έπ. Πανεπιστημίου. 1904. 229 τοΰ αύτού, Ενθυμή¬ 

σεων. ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη,έν Ν. Έλληνομν. 7 (1910) 114, ή τών 
Ηπςίο^τπρίπ Β ο Γ; λ η ά ί 3 ιι ϊ, Βίύΐίοΐΐιβο» ΙΐδβίοβΓ. ςταοοα (ΒηιχοΙΙοε (1909)· πρβλ. 
καί Δ. Γκίνη, έν Ελληνικόΐς 8 (1935) 30. 

* Πρβλ. ίδια Α. Σλ π 1) 115, Υργζ. <1. ^ηρυΐϊ. Η.<5 σ. ΑΙιρπ ΤβδίΗπίΡηΙδ :. <3. 8βρίη»- 

ί>ίηΐ3.υπΐΡΓηο1ιηιοη αιιίβοείοΐίΐ (ΕογΗπ 1914). II. νοη 8 ο ό β η, Βίο δοΕπίΙοη ά. Χοαοο 
Τοδί3111611 Ιε (ΒογΙιιι 1902) Ι,Ι,ο. 45-80· Ο. Ογοογ, Ι)ίε $>πβιΊι. Ηδδ ά. Νριιρπ Ί>.91«- 

υιβηίδ (Βωρ?.ί§ 1908), Κ Η 3 3« ρ, Οίδί:1ίο'ηβ-οπ6ηΐ3ΐΪ8θ1ιο Ηδδκπίβίοβρ, έν ΕΙαοη^αΒο 
ί. }ο1ιαππ Οοοι^ Πατζο# ζυ 33θ1ΐδβπ (ΡγρϊΟιιγ^ 1920) 559. 

1 Π. χ. Η. ί) ι ρ 1 $, Βίο Ηδδ ά. &ηΐί1<ριι ΑργζΙρ (ΒργΙιπ 1905, 1906 ί, Π). 

Κατάλογοι ελληνικών κωδίκων έν Έλ?.άδι καί Ανατολή. 363 

νιον περιπτώσεων, καθ’ άς οί διάφοροι κατάλογοι παρουσιάζουσι μεταξύ των 
Γοιαύτ«ς διαφοράς έ; ού δέον νά συμπεράνωμεν, δτι ούδείς τι7)ν ερευνητών 
επέτυχε νά έξετάση ολόκληρον την βιβλιοθήκην. 

'Ικαναί βιβλιοθήκαι, ίδια εν Ανατολή, έπαυσαν έν τω μεταξύ υφιστά¬ 

μενοι, είτε καταστραφεΐσαι, είτε μετακομισθένιων τών χειρογράφων των είς 
άλλας βιβλιοθήκας. Όπου τούτο μοϊ ήτο θετικώς γνοιστόν, ανέγραψα την 

σχετικήν εϊόησιν. 
Δεν συμπεριέλαβον καταλόγους παπύρων, σιγιλλίιον, έγγράφοιν κλπ. 

Τών υπό τών (ϊαν<////αη.\€ΐι καί Αε/αεχεΙ μνημονευομένοιν καταλόγων, 

έστω καν συνεπλήοωσα τάς παραπομπάς των, προέταξα αστερίσκον. 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

Β, Ζ. = ΒνκαηΙιηί$ο1ιο Ζοίίδοΐαπή. 

ΛΙΙΠυ —Δελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος. 

Κπ. Π. = Έπετηρίς Παρνασσού. 

ΚΨΣΚ. — Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/π ό λείος (Περιοδικόν). 

Ν. Ε. — Νέος Έλληνομνήμων. 

V. V. = ΥΐζΗΐιΐίιη$κΐ νιοιποηπίΐ:. 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

*$ρ. Εαηιύεοε, Οαία1θ£ΐΐ0 οί ίΐιο ΟγοοΡ Μδδ...οιι λΐοππΐ ΑΠιοδ 
(Οαιη5πά°0 1895 καί 1900). Τόμοι δυο. (κ. 6018). Ό θεμελιώδης κατάλο¬ 

γος, πλήν τών μονών Λαύρας, Βατοπεδίον καί Αγίου ’Ανδρέου, μή έρευ- 

νηθεισών. 

Μονής Βατοπεδίον. ΕορΙιν. Ειιείηιΐΐαιίεε ηιηΙ Ατεαάίοε^ ΟίΐΙαΙ οί 
Ιΐΐ6 ΓτΓΡοΙς Μδδ.,.οί Υ&ΙυροτΗ (ΟόπηΒπάοο 1924). Πρόχειρος κατάλογος 
υπό Ση. Λάμπρου, έν Ν. Ε. 16 (1922) 427. Σωφρ. Ενοτρατιάδον, Συμπλή¬ 

ρωμα άγιορειτικών καταλόγων Βατοπεδίου καί Λαύρας. Μνημεία αγιολογικά 

{Ρ&ήβ 1830). 

*Μ. Ιεδεών, Αί βατοπεδιναί σκήται, έν Σωτήρι I (1877) 307. 

* Β. Λ'. Μπενεοέβιτς, Ειδήσεις περί τών τω έν Βατοπεδίω καί τή Λαύρα 
τού αγίου Αθανασίου τού Αθωνίτου ευρισκομένων έλλην. κανονικών χειρο¬ 

γράφων έν Παραρτ. Β' του 11 (1904) V. V. 

*Α Λ'εεηιγε, βοιίϋοτίρΐίοηΝ 01 8Ϊ£ΠίΐΙΠΓ€8 άΗΠ« 16« πΐ88 άοε Χ-ΧΙΠ 
δΐθθ1θ5, ΟΟΙ1Ε0Γ\'0ί» 'άΙΙ ηΐΟΠ3ϋΐ6Γ0 Πθ ν&Ιοροάΐ, έν Κονίΐο 005 6ί6Ηθΐ1)0- 

81108 14 (1904) 03. 

Μονής Ιβήρων. Σωφρ. Ενοτρατιάδον, Άγιορειτικών κωδίκων κατά¬ 

λοιπα (Ραπδ 1925). Περιγραφή κωδίκων τινών τών μονών Ιβήρων, Παν- 

τοκράτορος καί Σταυρονικήτα παροραθέντοον υπό τού Λάμπρον. Επίσης 
περιγράφει δύο κ. ανήκοντας αύτω. Πρβλ. Κ. ΛυοδοννιοΛην, έν Θεολογία 



3(192ο) 177. "Ετερον ίδιον κώδικα περιγράφει ό Σωφρ. Εύοτοατιάδης εν 
Έκκλ. Φάρο) 7 (1911) 273, 353. 

Μονής Καυοοκαλυβιτον. Καταλ. των κωδ. της ίεράς σκήτης των Κ-και 
των καλυβών αυτής, συνταχθείς υπό Ευλογών Κονρίλα Λανριώχον και εκδιδ. 

υπό Σωφρ. Ενοτρατιάδον (Ρπτίδ 1930). 

Μονής Μεγίστης Λαύρας. Κρ^Ηάον &ηά Κορίπ. Εη$1ταϋα(ίε$, Οαίαΐ. 
οί Οιε 8τοοΡ ηΐ55...οί ΐΗο 1*&ιιτ& (08ιπ1)π<!^ 1925). Πρβλ. τον ούζου] 

Συμπλήρωμα, ενθ' άνωτ. 

Μονής ιΖηροποχάμου. Προηγουμένου Εν δοκίμου Ξηροποιαμηνον (Π. 

Αονροννζάκη) του Κρητός, Κατ. άναλ. των χ. κωδ. τής βιβλιοθ. τής... μονής 
του Ξ— (Θεσσαλονίκη 1932). 

Μονής ΠαντοΗράτορος. Πρβλ. Μ. Ίβήρων. 

Μονής Σταυρονικήτα. Πρβλ. Μ. Ίβήρων.-Γαβριήλ Στανρονικητιανοϋ, 

Σημειώματα περγαμ. κωδ. τής... Μ. Σ — εν Γρηγορίωτω ΓΙαλαμα 5 (1921) 

262. Τον αυτόν, Ία είληταρια τής μονής Σ —, ενθ’ άνωτ. 8 (1924) 425. 

ΑΓΚΥΡΑ 

Ελληνικού Σχολείου. Μ. Γεδεών, Άρχείον Έκκλ. Ίστορ. 407. 

ΑάΡΙΑΝΟΥΙΙΟΛΙΣ 

Γυμνασίου. * Β. Στεφάνιό ου. Κατ. έν Β. Ζ. 14(1905) 588, 16(1907) 226 

(κ. 80, μόνον οί θεολογικοί)· πρβλ. * Ν. Βέη, έν Παναθηναίοις 11 (1905/6) 

88. 1 κ. περιγράφει ό Μ. Πρωτοσυγκελλος Αθηναγόοας, έν Ν. ΙΙοιμένι 
2 (1920) 612. 

ΑΘΗΝΑ! 

Γενικά. Λτμ. ΠεΙαΗε, Οοΐ, οο6. α5ΐΐΌΐο§οπιηι §Γαοοοπιηι. X: Οοά. 

Αΐΐιοπιβίΐδεδ. (Βταχ. 1924). Τον αντον. Εεδ Μδδ α πιίηίαΐατοδ ο£ α οτηβ- 

ιηεπίδ άοβ όΠΊίοίΙιοτμιοδ ιΓΑΟιόηβδ (Πίε^-Ραπδ 1926). Α. Σενετγηε, 

Οαΐ. ιΐεδ ηΐ55 αίείπηιίςμιεδ §τεεδ. V. 2: Εεπ ηΐδδ (ϊ’ΑΟιεηεδ (ΒηιχεΙΙο 1928). 

Ακαδημίας Α&ηνών. Κ. Λυοβοννιαηον, Κατ. των κωδ. τής βιβλιοθ. 

Ξ. Σιδερίδου, έν Θεολογία 12 (1934) καί ϊδίω τευχει (Άθ. 1934). Ή βιβλιο¬ 

θήκη του Ξ. Σιδερίδου έδωρήθη τή Ακαδημία. 

Βουλής. * Σττ. Λάμπρον, Κατάλογος. έν Ν. Ε. 1 (1904) 89, 225, 353, 

488, 2 (1905) 226, 337, 490, 3 (1906) 113, 243, 447, 4 (1907) 105, 225, 368, 

476, 5 (1908) 100, 305, 468, 6 (1909) 77. (κ. 241). 

Γενναδείου. Χειρόγραφος κατάλογος έν αυτω. 

Δικηγορικού Συλλόγου. Λ. Γκίνη, Έπί του νομοκ. του Μ. Μαλαξου, 

έν Ελληνικοί; 7 (1934) 99. Παρελείφθη αυτόθι νά σημειαιθή δτι οί περι- 

γραφόμενοι κ. 2 είναι οι μοναδικοί τής βιβλιοθήκης ταύτης. 

Κατάλογοι ελληνικών κωδίκων εν Έλλάδι καί Ανατολή. 365 

Εθνικής. Ό θεμελιώδης, πλήν πεπαλαιωμένος και ατελέστατος, κατά¬ 

λογος των *’/ω. και’Αλκ. Σακελλίωνος (Άθηναι 1892) κ. 1850. Νέον κατά¬ 

λογον ετοιμάζει ό Διευθυντής του τμήματος χειρογράφων ταυτης Σωκρ. Κυυ- 

γέας (πρβλ. Β>'Ζ. ηειι^τ. ]α1ιτί). 5, 199). ΊΙ βιβλιοθήκη αυτή έπλουτίσθη 
διά πλείστων κ. έκ Θεσσαλίας καί δή των Μετεώρων (περίπου 350), διά των 
42 κ. του Ν. Πολλάνη (πρβλ. *Σ. Λάμπρον, έν Ν. Ε. 4, 358), κατά δέ την 
τελευτά ία ν δεκαετίαν διά τής έν αυτή τοποθετήσεως των υπό τής Βουλγαρίας 
άποδοθέντων κ. του Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, τής Μονής Προδρόμου των 
Σερρών καί τής Μονής Κοσινίτσης τής Δράμας. ΙΙεριγραφαί μεμονωμέναι 
κωδίκων: 701: υπό ΑΤ. Βέη, έν Νουμα 1900, φΰλλ. 209 ραδδίιη, 1083: υπό 
Σ. Κονγέα, έν Βίίζυη&δΒετ. ά. Ιτοπί^Ι. Βίΐγεπ5θ1ιεη Αΐτ&ιΐ. ά. \\5 ΐΊπΙοδ.- 

ρΙ,ΠοΙ. κ. Ιιίδί. ΚΙ. 1910, 4. ΑΜι. 3-39, 1285: υπό Σπ. Λάμπρον, Παν. 

Δοξαρά, Περί ζωγραφιάς, (Άθ. 1871), 1346: υπό Κ. Δνοβουνιώτον, έν Θεο¬ 

λογώ (1934) 142, 1377: υπό Λ. Μομφερράτον, έν ΔΙΕΕ 4 (1892) 309, 

1400: υπό Κ Δνοβουνιώτον, έν Ίερω Συνδέσμω, άριθ. 271, 1428: υπό 
ΐ\ Δνοβουνιώτον, έν 5Αθήνα, 18 (1905) 195. 1457-1458: υπό Κ. Λνοβον- 

τιώτον, έν Έβδομηκονταειηρίδι Ριζαρ. Σχολής (Άθ. 1920)185, 1474: υπό 
ΛΑΙ Κεραμέως, έν Έπ. Π. 8 (1904)5, 2081: ύπο Ν. Βέη, έν V. V. 

20(1913)208, δΐιρρί. 29, 39, 91: υπό Λ. Πολίτου, έν Βνζ. ηειι§Γ. ]Ά\ιν\>. 

8 (1931) 32. νιρρί. 174: υπό Σπ. Λάμπρου, έν Ν.Ε. 12 (1915) 224, $ιιρρΙ. 

360: υπό τον αϊτόν, έν X. Ε. 4 (1907) 365, χν,ρρί. 392: Ν. Βέη, εν ΔΙΕΕ. 

6 (1901)180 (πρβλ. Σ. Κονγέα, εν Ελληνικοί; 6,289). *//. IV. Ρείε/ι, 

ϋ6υι· άίε Ραΐΐιηρδοδίο ά. ΙΙηίνοΓδίΙαΙδ — α. Ναίίοηαίόίόΐ. ίη Αίΐιεη, έν 
Ροδίοτιΐδδ ί. ΙΙπγ ΓΙεετννα^εη (Κιίαη^εη 1882) 91 (κ. 8). * Ζαεϊιαηϋ ν. 

Ι.ΐη^ειιΙΙιαΙ, Γ)ίε ]ιιτ. Ηδδ. 6. ΑΟιεη. ΒίΙ>1. έν Πείίηετδ Ατεΐι. ί. ηιίΐΐεΐ^τ. 

ιι. ηειι&Γ. Ρΐιίΐοΐο^ίε. (1880) 221. Ρ. ΒηδενΙ, Πιε ΜίηίΗΐιίΓεηΙΐδδ ά. ΧαΟο- 

ηαίόΐόί. ίη ΑΓηεη (\\Ίεη 1917). Ν. Βέη, Κατάλ. των έν τη Έ —Βιβλιοθ. 

χ. Μαργαρίτου Κωνσταντινίδου Μεσημβρινού, έν Θρακικοις 4, 354. 

Αέρας Συνόδου Εκκλησίας 'Ελλάδος. Ο υπ αριθ. 108 κ. υπό Κ. 

Δνοβουνιώτον, εν Έκκλ. Φάρω, 9 (1912) 292. 

Ιστορικής καί 9Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος. Κατάλογος 
υπό *Ση. Λάμπρον, έν Ν.Ε. 6 (1909) 230, 340, 474, 7 (1910) 75, 321, 469, 

8(1911)80, 229,353, 489, 9(1912) 290, 453,10(1913) 181, 329, 470 (κ. 295). 

Κατάλ. τών μεταγενεστέρως κτηθέντων, υπό Κ. Δνοβουνιώτον, αυτόθι 20 

(1926) 272, 386· (κ. 52). 
Μουσείου Δ. Αοβέρδον. ΊΙ βιβλιοθήκη τών κ. άποτελεΐται κυρίως έκ 

τών τής συλλογής Αλεξίου Κολνβά, ής τον κατάλογον συ ν έταξε ν ο Σπ. Λάμ¬ 

προς, έν Ν.Ε. 11 (1914) 471, 12 (1915) 105, 231,358, 13(1916) 120, 252, 

350, 459, 14 (1917 -20) 93, 389, 15 (1921) 81, 272, 417, 16 (1922) 107, 326, 

465 (κ. 239). Περιγραφή του υπ* άριθ. 8 κ. — άνήκοντος νυν εις Πέτρον 



(^^.ίί^ο.τοΐ'/.οΓ - υπό ]ζ. άυοΰονηώτην, Ό νομοχάνων του Μ. Μαλαξοδ- 

Σπουδαστηρίου Θεολογικής Σχολής. Περ.εγράφησαν ύπό του Ι{ 

Δνοβοννκοτον 32 κ. έν Εκκλησία 7 (1929). 08, 110. 259, 385, 8 (1930) 

103, 339, 3ο3. 9 (1931), 67, 178, 11 (1933), 9, 43, 349, 12 (1934), 157 

202, 213, 310, 13 (1933), 75, / *. έν Θεολογία 11 (1933), 36, 3 κ. έν «Άνα’ 

πλάσει», 1935, σ. 174, 346, καί 2 κ. έν Γίρακτ Άκαδημίαο Αθηνών 1931 
σ. 36, 1933, σ. 45. ' 

. Χ*ιστιανίΗνϊ Αρχαιολογικής Εταιρείας. * Λλ £«/, Κατάλ. εν Δελτίο) 

τ»)ς Εταιρείας ταυτης 6 (1906) 49 καί έν ίδίφ τεΰχει (Άθ. 1906) τευχ Λ ' (κ.80). 

Ιδιωτικα'ι Συλλογαί: Λπ. Λάμπρου, κατάλ. υπό τον ανιόν, έν ΝΕ 
Π (1923) 82, 280, 400, 18 (1924) 112, 298 (κ. 42). Σψ. Καοά. 1 κ. πεοιγρ ! 

υπο Λ. Κούζη. έν Μεσα.ων. Γράμμασι 2 (1934) 40. Μέλπακ Μεολιέ 1Χ 
περιγρ. υπο ιής Ιδίας, έν Ελληνικοί; 6 (1933) 41 Ίω. Λ Γάλλο ] περιγρ 

νπο Δ. Λάμπρον, έν Ν.Ε. 4 (1907) 206. Δ. Σάυρον, κατάλ. 21 κ. υπό του : 

εν ΕΦΣΚ 33 (1914) 72 πρβλ. καί ΔΙΕΕ 5 (1900) 570, 2Γ. Σιδερίδον ^ 

πρβ/^ανωτ. Ακαδημία Αθηνών ό νπ' ανιόν έν ΕΦΣΚ 30(1908) 183 κώδι* 

του είναι ο ύπ’ άριθ. 67 του Συλλόγου τούτου. Κ. Ψάχον πρβλ. 1. Γκρέκα 

Μια πολύτιμος συλλογή άρχ. βυζ. χ, έν Μουσικοΐς Χρον.κοις 3 (1931) 256.* 

ΛΙΠΟΝ 

Μονής Ταξιαρχών. Ό *Σπ. Λάμπρος περιγρ. έν Ν.Ε. 2 (1905) 352 
377, 1 κ. " * / -ι 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Ρ' Βα,ί//0ί π£«,,γΡ· 1 *· ί:ν «3’αΓοΙιέοΙ. εΐ ύ’ΐιϊίΐ. 
ο, « ο8 ετέρους κ. περιγρ. *ό ανιός, έν Ατοίηνοδ άβδ 11115310115 δοίοηΐ. 

5οπο, 13 (1887) 437· πρβλ. *Σ. Λάμπρον, έν Ν.Ε. 7 (1910) 480. 

Ο > νΑνθιμος Άλεξούδης περιγράφει έν μέν Δ.Ι.Ε.Ε. 5 (1900) 352 κ 49 

εν δε Έκκλ. Άληθεία 20 (1900) 485, 509, 525, 537, 544, 21 (1901) 15 55 
71, 160, 299 κ. 46. 1 ' ’ ’ 

Ελβασαν. Ο Ανθιμος Άλεξούδης μνημον. έν Ν.Ε. 16 (19^2) 414 
«ημ· γ', 1 κ. τής Μονής Ίωάννου του Βλαδίμηρου. 

Εύλόγιος Κονρίλας, Λανριώιης μνημον. έν Θεολογία 
(1.34) 80 κ. τινων τής Νέας Ακαδημίας, καταστραφέντων ή διασκορπί¬ 

στε ντων τω 1916. ν 

Πρβλ. Βόρειος Ήπειρος. 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Αβερωψείου Γυμνασίον Αλεξανδρείας. Άνά 1 κ. περινο. ύ Λο Παν- 
τελιόης, εν Ν.Ε. 13 (1916) 472 καί Άθηνα 34 (1922) 530. ' 
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Βιβλιοθήκης Πατριαρχείου έν £Γαί'ρω. * Ρ. Υαη άβη Υεη, Ιηνεη- 

13110 δοηιηιαίΐΌ άοδ ιιΐδδ §Τ60δ ιΐο \ά ΒΜοΙΙιέψιβ ραΙπαππΟο <1ιι Ο&ιγο, 

έν Βο Μιιεόοπ, 1914, 1 18 καί ίδίω τεΰχει (Εοανειπι 1914). *Η. ΓλβΠΗιαγπ], 

Οαί. οοά. 1ΐ9§ίο«τ. §γ. ΐ)Π)1. ΡαΙπατοΙιαΙαδ Αίοχίπηίπηί ίη Εαίπτ.τ Α§νρΐί. 
|ν ΑηΜβοΙπ ΒοΚίπκπΗΠΗ 39 (1921) 345. V. Χαοιτάχη, Κατάλ. των χρονο¬ 

λογημένων κωδ. τής πατρ. Βιβλ. Κάιρου, έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών 4 

(1927) 109 καί Ιδίω τευχει· τον αντον, έν Έκκλ. Φάρω 17 (1918) 342. Τον 
νπ'άριθ. 141 κ. περιγρ. ό Σ'. Λάμπρος, έν Ν.Ε. 5 (1909) 334. 

ΑΛΜΥΡΟΣ 

Μονής Ξενίας. Λ. Γιαννοπονλον, Κατάλ. έν Ν.Ε. 20 (1926) 107 (κ. 10)· 

πρβλ. *Λελτ. Φιλαρχ. Έταιρ. ’ΌΟρυος 5 (1903) 43. 

Φιλάρχαιου Εταιρείας ’ Οθρυος. Λ. 1 ιαννοπονλον, Καταλ. εν Ν.Ε 
] 8 (1924) 448, 19 (1925) 93, 262, 369 (κ. 40)· πρβλ. Δελτίον Εταιρείας ταυ¬ 

της 3 (1900) 8. Ό Άθ. Σπνοώάκις, έν Έπ. II. 5 (1901) 151 περιγρ. 2 κ. 

ΑΜΛΣΕΙΛ ο 

Ναόν Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Ανθιμος [ Αλεζουδι^ περιγρ. 1 κ. 

έν Έκκλ. :Αληθεία 27 (1907) 197. 

Λ ΜΊΣΟΣ 

<() Έμμ. Ίωαννίδης έν ΕΦΣΚ 1 (1863) 194 περιγρ. 1 κ. 

ΑΜΟΡΓΟΣ 

Μονής Χοξοβιωτίσσης' προχειρότατον κατάλογον 98 κ. του Πω. Βλα- 

άιανον έδημοσίευσεν ό *,.4>>7. Μηλιαράκης έν ΔΙΕΕ I (1883) 647 καί ιδίω 
τεΰχει: Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων. Αμοργός ( Αθ. 

1884) 79. 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

Μονής Προφήτου Ήλιου. Γ. Αθλια, Ή Μονή Π—Η—καί τύ άρχειόν 

της, έν Ελληνικοί; 5 (1932) 277. (2 κ.). 

ΑΝΔΡΙΤΣ ΑΙΝΛ 

Ό Λιον. Κιουοόπονλος, έν ΙΙαν. Λευκωματι Εθν. Εκατονταετηρίδος 

(Άθ. 1930) Ε' 46 αναφέρει ότι σώζονται ελάχιστοι κ. έν τη βιβλιοθήκη Λ -, 

περιγράφει δέ προχείρως ένα τούτων. "Ετερον κ. περιγράφει ό * ΛΓ. Βέης, εν 

Κυνικί άο ρΐιίΐυΐο^ίο 35 (1911) 338. 
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ΑΝΔΡΟΣ 

Μονής τής ' Αγίας. * Σπ. Λάμπρον, Κατάλ. έν Έπ. ΓΙ. 2 (1898) 138 

(104 κ.) και ίδιω τεύχει (Άθ. 1898)· τέσσαρας μουσικούς κ. της Μονής τούτης 
περιγρ. ύ Ίω. Τζέιζης, εν Παρνασσφ 12 (1838) 134. 

Μονής Αγίαν Νικολάου. * Σπ. Λάμπρον. Κατάλ. (45 κ.) εν Έπ. ΙΊ. 3 

(1899) 92 καί ίόίω τεύχει. Πρβλ. * Ίον Τέντε εν Ν.Ε. 4 (1907) 121 (1 κ.). 

Μονής Παναχράντου. * Σπ. Λάμπρου, αυτόθι (κ. 25). 

Ελληνικόν Σχολείου Κορθίου. * Σπ. Λάμπρου, αυτόθι (κ. 12). 

^ ^ Ιδιωτικοί σνλλογαί. 1 κ. ιατρού Καμπάνη περιγρ. ύ Σπ. Λάμπρος, έν 
Ν.Ε. 11 (1914) 383. Ό Λημ. Πασχάλης, εν Άνδριακφ ΊΙμερολογίφ 1927, 

35 και 1930, 24^ περιγράφει έκ νέου πολλούς των ανωτέρω κωδίκων, προς 
τοΰτοις^δέ (> κ. ανήκοντας εαυτοί, 9 κ. έκκλ. μουσικής τού Ίω. Κορκοδείλου, 

1 κ. τού Πέτρον Μωραΐτον καί 1 κ. τού Γεωργίου Μωραιτον. 

ΑΡΤΑ 

Μονής Βυλίτζης. Ό * Λάμπρος εν Δ.Ι.Ε.Ε. 4 (1892) 353 περι¬ 
γράφει προχείρως 24 κ. 

ΒΙΘΥΝΙΑ 

Σχολειον Άρετζοΰς. Ό *Ν. Ρ[ότ$ία] ΟατάΙ/ιατι^η. 8&μιπι1ιιπ^0π, 
σ. 80 πληροφορεί την ύπαρξιν κωδίκοη· τινών. 

Μονής των Πατέρων (Μηδικίου, Τριγλεία:). Ό Τρ. Ιι'ίαγγελίδης, έν 
Παν. Λ ευ κώ μάτι Έθν. ΙΟΟετηρίδος (Άθ. 1930) 5, 212 μνημονεύει κ. τινών. 

ΙΓρβλ. τού ανιόν, Βρύλλειον - Τριγλεία (Άθ. 1934) 50. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 

Επισκοπής Δρνϊνονπόλεως και Άργνροκάοτρου. Παν. Πονλίτοα 

Σύνοφις τού κ. τής - έν Ήπειρ. Χρον.κοΐς 5 (1930) (59 και ίδίω τεύχει. Τον 

αύτον'ΡΕπιγραφαι καί ενθυμήσεις έκ Βορ. Ηπείρου, έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. 

Σπουδών 5 (1928) 07, περιγράφει 3 κ. τής Μονής ΐσιατίστης, 1 κ. τού Ναού 
Ταξιαρχών (Κεστοράκι) καί 9 κ. τής Μονής Κάμινος (παρά τό Δελβινον)· τής 
τελευταίας Μονής πρόχειρος αναγραφή κ. έν τω Καταστίχω τής Μονής· 

πρβλ. Σ. Λάμπρον, έν Ν.Ε. Π (1914) 51. 

Μονής τής Παναγίας τον Σβερνέιζ. Ανθίμου [’Αλεξοόδη] περιγραφή 
3 κ. έν Έκκλ. ’Αλήθεια 22 (1902) 492. πρβλ. *νοη Ροάβη, ένθ’ άνωτ. 80. 

Μονής Υψηλής Πέτρας (Άργυροκάστρου) Ό Νιχ. Γ. Μυοταχίδης έν 
Εκκλ. Αληθείρ. 27 (1907) 139 μνημον. κ. τινών. 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΛ 

Ελληνικής Σχολής. Ό ΛΓ. Βέης έχει συντάξει τον κατάλογον, μή 
δημοσιευϋέντα (πρβλ. 2’. Λάμπρον, έν Έπ. Π. 0, 103). Προχείρους πληρο- 
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φορίας περί κ. δίδουσιν οί [Κ. Καοτόρχης]. Περί τής έν Δ-Έλλ. Σχολής 
(’Αθ. 1847) καί /. Βογιατσής, έν Άιτικψ Ίίμερολ. Εΐρ. Άσωπίου 1808,75 

καί έν Εύγγ. Κήρυκι 8 (1864) 503. 

ΔΡΑΜΑ 

Μονής Κοσινίτοης (Είκοοιφοινίσσης).' Αγαθάγγελον Μάγνητος, Είκο- 

σιφοίνισσα Παγγαίου... (Δράμα 1910) 118. Απλή άπαρίθμησις 350 κ. άνευ 
περιγραφής. Έν ιή Μονή υπήρχε χειρόγραφος κατάλογος. Νύν οι κ. έν τή 
Εθνική Αθηνών, πρβλ. Λ. ΓΙο/.ίιον, έν Έλληνικοΐς, 4 (1931) 525. Ίον υπ’ 

«ριθ. 192 κ. περιγράφει ό Λ. //. Κέραμένς, Ανέκδοτα Ελληνικά (Κων/πο- 

λις 1884) 95. Ό αυτός έν ΙΖ' παραρι. ΕΦΣΚ (1886)25 περιγράφει κ. τινάς 
έκ τών μνημονευόμενων 430. Ό Σπ. Λάμπρος, έν Ν. Ε. 17 (1923) 306 απα¬ 

ριθμεί, άνευ περιγραφής, 130 κ. επί μεμβράνης καί 198 χαρτώους. Ό Λ. 

Σάρρος έν ΕΦΣΚ 33 (1914) 10-1 περιγράφει 1 κ. 

Τσατάλτσας. Ό Λ. Π Κεραμευς έν Άρχαιολ. Παραρτ. ΙΖ'τού ΕΦΣΚ 
(1880) 12 περιγράφει κ. τινάς. Ό αυτός, έν V. V. 11 (1904) 393 περιγράφει 
3 κ. ιατρικούς ανήκοντας ιδιώτη πνί (τώ 1885). ? 

ΜίΡΙΣ 

Μονής Βαρνάκωβας. Ό Ν. Σολωμός έν ΙΙαρνασσώ (1 (1877) 685 

μνημονεύει άορίστα>ς τής ύπάρξεως κ. 

ΕΛΑΣΣΟΝ 

Μονής 'Ολυμπιωττίοοης * Γοιι Σοάαιι, ένθ άνωτ. 75. *Πρωτοσνγκελ· 
λος 'Λθηναγόρας, έν Ν. Ιίοιμένι, 1 (1919) 652, 739, 2 (1920) 23. Ό Ίω. 

ίίαπαδόπονλος έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών 10 (1933) 95 περιγράφει τον 

ύπ’ άριθ. 3 κ. 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

Μονής Προυσοϋ. Ιω. Τέντε, Κατάλ. έν Ν. Ε. 10 (1913) 289 (59 κ.) 

Μονής Κονμαοίων. Ό //. Πονλίιοας, έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών 3 

(1920) 257 περιγράφει 4 κ. 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Γ. Μαζαράκη, Υπόμνημα προς τήν Βουλήν (Ζάκ. 1907). 

* Ν. Κατραμή, Φιλολ. ’Λνάλεκτα Ζ-(Ζάκ. 1880) 156 (42 κ.) 

Δ?ιμοσίας Βιβλιοθήκης. Λ. Ζώη, Ή δημ. Βιβλιοθήκη Ζ - (Ζακ. 1899) 

17. Πρόχειρος περιγραφή κ. τινών. Πρβλ. *Λ\ Βέη έν ΙΙαναθηναίοις 7 (1907) 

160 (4 κ ). 
ΞίίΕΤΚΡίΣ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, έχος ΙΑ . 24 
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Μητροπόλεως. Δ/ον, Παπαγιαννοπονλον, Ή μουσική βιβλιοθήκη Γρι- 

τζάνη, εν Μουσ. Χρονικοΐς 3 (1931) 117. 

Φωσκολιανής, Ν. Βεη, Κατάλ. έν ΔΙΕΕ 8 (1922) 566, 9 (1926) 46 

(κ. 32)· πρβλ. *τοϋ αντον, έν Παναθηναίοις 7 (1907) 158. 

ϋ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βήσσης* (Βεζήτζης). Ό Δ. Σάρρος, εν 

ΕΦΣΚ 33 (1914) περιγράφει 1 κ. 

Κοινότητος Βηαοάνης - Πωγωνίου. Ό Ε. Σαβράμης Έπ. Έταιρ. Βυζ. 

Σπουδών 11 (1935) 295 περιγράφει 9 κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Γυμνασίου. *Ζ>. Σβτηιγγχ, Κατάλογος (146 κ.) έν Κενυο ΒίΒΗο- 

ίΐιέςαοε 13 (1903) 12 και ιδίφ τεΰχει. Πρβλ. *Σ. Λάμπρον, έν Ν.Ε; 1 (1904) 

378. Νυν ο! χ. έν υή Εθνική "Αθηνών. 

Μονής Βλαττέων. *Σωψο. Ενοτρατιάδον, Κατάλογος έν Γρηγορίω τώ 
Παλαμα 2 (1918) 97, 224, 274, 326, 386, 437, 473, 503, 708, 3 (1919) 29, 

74, 137 και Ιδίφ τεΰχει (Θεσσαλονίκη : 1918). Πρβλ. Π. Παπαγεωργίον, έν 
Β. Ζ. 8 (1899) 402,^πρόχειρον περιγραφήν 18 κ. 

Ναόν Θεοτόκου. Ό Π.Παπαγεωργίον, έν Β.Ζ. 6 (1897) 538 περιγράφει 
1 κ. Ό αυτός έν Έκκλ. "Αλήθεια 23 (1903) 266 περιγράφει 1 κ. Ιδιάιτου. 

ΘΡΑΚΗ 

Ό *Α. 77. Κεραμευς έν "Αρχαιολ. ΙΖ' Παραρτήματα (1886)7του ΕΦΣΚ 
περιγράφει: 3 κ. Σχολής Σηλυβρίας (σ 4), 3 κ. Συλλόγου Ραιδεστοϋ (σ.5), 

3 κ. διαφόρων ιδιωτών έν Μυριοφύτω (σ. 5) κ. τινάς έν Ήρακλείτζα (σ. 6) 

και τινας κ. (έκ τών 42) τής Κοινότητος Καλλιπόλεως. Κώδικές τινες τής 
Άνατ. Θράκης, ιδίως έκ Ραιδεστοϋ καί 2 κ. τής Αίνου, μετεφέρθησαν τώ 
1923 εις την Εθνικήν Αθηνών (πρβλ. Ν. Ε. 17, 219). Περί τών κ. τής 
Μεσημβρίας, πρβλ. * Ημερολόγιου τής "Ανατολής 6 (1887) 177. (Ό *ΒταίΙζβ, 

έν Τ1ΐ6ο1ο§\ Ι/ίΐΟΓ&ΐιπ+ΙαΙΙ: 15 (1894) 66 περιγράφει 1 κ. τής Ραιδεστοϋ. 

Ό * II. Παπαγεωργίον, έν Ήμερολ. τής "Ανατολής 6 (1887) 115 περι¬ 

γράφει 1 κ. τής Μονής Μπατσκόβον, επί τής Ροδόπης. Πρβλ. καί Γ. Κ. 

έν "Ακαδημία 1(1887) 2, 22. 

Ό *Σπ. Λάμπρος, έν Μέΐαποε^ Οταιιχ (Ραπ5 1884) 621, περιγράφει 
5 κ. τής Μαδύτου. Πρβλ. "Αδριανοΰπολις. 

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

Ό θεμελιώδης κατάλογος του *Α. Π. Κεραμέως. 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιο¬ 

θήκη, τόμος 1-5 (Πετροΰπολις 1891-1915)· κυρίως Πατριαρχικής Βιβλιο¬ 

θήκης: τ. Α', Β', Γ', καίΕ', (κ. 645 + 706 + 109 + 15+ 129), Ναοϋ Άνα- 

οτάσεως: τ. Γ 193-225 (κ. 22) Μονής "Αβραάμ: τ. Ε' 404-57 (κ. 135), 

Μικρός Γαλιλαίος: τ. Ε'406-7 (κ. 10), "Αρχείων Πατριαρχικόν θρόνον: 

τ. Ε' 471-8 (κ. 9). Διάφοροι κατεσπαρμένοι κ. (8 + 2) έν τ. Γ' 226- 38 καί 

τ. Ε' 401-4· πρβλ. * Κλ. Κοικυλίδον, Κατάλοιπα χ. Ίεροσολ. Βιβλιοθήκης 

('Ιεροσ. 1899)· περιγράφει 54 κ. τής πατριαρχ. Βιβλιοθήκης, 97 κ. τής Μονής 

3Αβραάμ καί 10 κ. του μητροπολίτου Έπιφανίου.— ν Ρ. ΤΙιοιιι$6η, ϋηδο- 

Ιζαιιιιίο §τΐ6θ1ι. Η$ε άοτ ΡαίπΗΓοΙι&ΙΐπδΙίοΐΙιεΙέ, έν Β.Ζ. 22 (1913) 72. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Αρχιμανδρείου. Κατάλογος (20 κ.) υπό Σπ. Λάμπρον, έν Ν.Ε. 10 (1913) 

398. Ό ύπ" άριθ. 20 κ. περιγράφεται έκτενέστερον υπό *$ον αντον έν Ν.Ε. 

15(1921)217. 

Μονής Καστρίτσης. Κατάλογος (2 κ.) υπό Σπ. Λάμπρον, έν Ν.Ε 

11 (1914) 28. 

Ζωσιμαίας Σχολής. Κατάλογος υπό * Στιλπ. Κνριακίδον, έν Ν.Ε. 

9. (1912) 304. 

Μητροπόλεως Πωαννίνων. 1 κ. περιγράφει ό Σπ. Λάμπρος, εν Ν.Ε. 

11 (1914) 50. 

Ό ’/ω. Γεννάδιος έν Ήπειρ. Χρονικοΐς 2 (1927) 229 καί ιδίφ τευχει, 

πραγματεύεται περί τών διαρπαγέντων καί άπεμποληθέντων 65 κ. τών άνη- 

κόντων άλλοτε εις τήν «βαρώνισσαν» ΒυτάθΗ ΟοαΙΙδ.— Ό Ώβ^ατάιηζ, έν 

Οοιηρίοε - Γοηάαε άο Ι’Αοαά. ά&5 ΙπεοπρΙίοπε, 1872, 52 μνημονεύει ιδιω¬ 

τικών τινων κο^δίκων. — Περί του «Μεγάλου Κουβαρά» καί του «Μικρού 

Κουβαρά» (έξαφανισθέντων πολυμιγών κ, τής Μονής Αγ. Νικολάου επί 

τής νησϊδος) πρβλ. ΑΤ. Τοιγαρά, έν "Αττ. Ήμερολ. Είρ. "Ασωπίου 1886, 327. 

Πρβλ. 2". Λάμπρον, έν Ν.Ε. 11 (1914) 7 καί 13 (1916) 281. — Σημειωτέον 

οτι αι έπί τής νησϊδος τής λίμνης Μοναί δεν κέκτηνται πλέον κ,, κατά την 

μαρτυρίαν του Σ. Λάμπρον (Ν.Ε. 11, 20). 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

Ό Ν. Βέης, έν Παναθηναίοις 9 (1904/δ) 136, 237 περιγράφει προχεί¬ 

ρους κ. τινάς Μ. Σπηλαίου, 'Αγ. Λαύρας, χορίου Σοπιοτοΰ, τής αυτόθι οικο¬ 

γένειας Λεοντοποΰλου, 'Αγ. Θεοδώρων καί 'Αγ. Νικολάου τών Λαπαθών. 



Μονής Άγ. Ά&ανασίον. Ό Ν. Βέης, εν ΔΙΕΕ 9 (1926) 66 περιγράφει 
3 εκ των 31 κ. 

Μονής Άγ. Θεοδώρων. Κατάλογος (23 κ.) υπό * Λ\ Πέη, εν Έπ. Π. 

9 (1906) 43. 

Μονής Μ. Σπηλαίου. Ό -'λ Βέης έδημοσίευσε το Α'μέρος τοΰ 
Καταλόγου: Υβΐ’ζβίοΐιηίδ (1 §ποοΗ. Η55. ό. ρβίορ. Κίοδίοτ» Μβ£&8ρε- 

Ιαΐοπ (Εοίρζΐο· 1915) Ό ;;;ανιός, έν Κενυε όο ρ1ιί!ο1ο§ίο 35 (1911) 338 

περιγράφει 2 κ. — Περί δ Ιστορημένων κ. πρβλ. Παράρτ. Άρχαιολ. Δελτίου 
Υπουργείου Εκκλησιαστικών 4 (1918) 46. — Ό Σπ. Λάμπρος, εν Ν. Ε. 

5 (1908) 393 περιγράφει 1 κ. — Ή πυρκαϊά τοΰ 1934 κατέστρεψε μέρος της 
βιβλιοθήκης. 

Σχολής Σοπωτον. Κατάλογος υπό IV. ΰέη, εν ν.Υ. 20 (1913) 51 (6 κ.). 

Μονής Άγ. Λαύρας. Ό X. Η. έν Πινακοθήκη 11 (1911/2) 211, 229 

περιγράφει προχείρως κ. τινάς. Επίσης ό Σπ. Λάμπρος, εν Ν.Ε. 2 (1905) 380. 

ΚΑΛΑΜΑΙ 

Μονής Βελανιδιάς. Κατά τον Δη μ. Δονκάκην, έν 'Ιερω Συνδέσμω 
6 (1910/11) φΰλλ. 139, φαίνεται ότι οί κ. κατεστράφησαν. 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Αν. Λεβίδου. Περί των σωζομένων έν Κ — έν μεμβράναις χειρ, ευαγ¬ 

γελίων, έν Ξκνοφάνει δ (1908) 268. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ 

1 κ., άνήκων εις τινα Κ. ’ίατρίδην, μνημονεύεται έν ΔΙΕΕ 2 (1885) 111. 

ΚΛΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ 

Ό > Ρ Μαη\ έν Β.Ζ. 14 (1905) 614 και 15 (1906) 139 μνημονεύει 2 κ. 

τοΰ έν Μεγίστη λογίου Άχ. Λιαμαντάρα. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Ό * Φιλάρετος Βαφείδης, έν Έκκλ. "Αλήθεια 20 (1900) 108, 123, 140 

περιγράφει διαφόρους κ. ναών τής πόλεως. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ό Ε. Βουλιομάς, έν Άττ. Ήμερολ. Εϊρ. "Ασωπίου 11 (1877) 322 

περιγράφει ίδιον κ. 
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ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ 

Ό 7/λ. Τοιισέλης, έν Εστία 24-1887) 765 περιγράφει 1 κ. τη; "Αρχιεπι¬ 

σκοπικής Βιβλιοθήκης καί τινας άλλους ιδιωτών. — Πρόχειρος κατάλογος τών 
X. τοΰ ίερέως Ν. Πολλάνη (άποκειμένων νΰν έν τή Εθνική Αθηνών) υπό 
* Σπ. Λάμπρον, έν Ν.Ε. 4 (1907) 358. Ό * ανιός, έν Ν.Ε. 6 (1909) 322 περι¬ 

γράφει 3 κ. ιδιωτών. *5. Εανώνοε, ΟτοοΕ Μ55 ίη Ορίιαίοιιία, έν Αΐΐιε- 

ιια6ΠΠΐ 1896, Ν° 3595, σ. 389. * /. Τζέιζη, Χειρόγραφα έν Κ — έν Έφημε- 

ρίδι Συζητήσεων 9 και 10 Φεβρ. 1895. — Κατά τό πρόγραμμα έκδόσεως τοΰ 
β' τόμου τών Κεφαλλ. Σύμμεικτων τοΰ 7/λ. Τοιτσέλη— ουδέποτε πραγμαιο- 

ποιηθείσης — επρόκειτο να συμπεριληφθώοι κατάλογοι κ. διαφόρων Μονών 
τής νήσου (πρβλ. Σ. Λάμπρον, έν Ν.Ε. 10, 235). 

Μονής Κηπονρίων. 2 κ. περιγράφει ό Λ. 7ακν0ηνός} έν Βνζ. ηοΐ!£Τ. 

^1ιΗ>. 6 (1928) 398.-4 κ. περιγράφει προχείρως ο Ν. Γιαννόπονλος, έν Ν.Ε. 

15(1921) 307. Πρβλ. και 7/λ. Τοιτσέλη, έν Εστία, 24 (1887) 766. 

Ναόν Θεοτόκον έν Χαβριάτοις. Ενθ, Κουρούκλης, έν Έλληνικοΐς 
5 (1932) 91· πρβλ. 77/ Τοιτοέλη, Κεφ. Σΰμμ. Α', 118 π»|Ολ 3. 

ΚΟΖΑΝΗ 

Ναόν Άγ. Νικολάου. Ό * Ευάγγελος Διάγης, περιγράφει προχείρως 

και άτελώς 56 κ. έν Ν.Ε. 5 (1908) 327. 

Μονής Άγ. Αθανασίου (έν Σελίτση). Πρβλ. Άνθιμου, επισκόπου Σεβα¬ 

στείας, έν Έκκλ. "Αλήθεια 20 (1900) 453, 461. Ή Μονή αΰτη κέκτηται 
πολλούς κ. έπί μεμβράνης. 

ΚΡΗΤΗ 

Μονής Γωνιάς. Νικ. Τωμαδάκη καί Σολ. Βογιατζάκη, Σημειώματα τής 
ίεράς Μ— Γ— (Χανιά 1931)· περιγραφή 8 κ. τοΰ προηγουμένου τής Μονής 
"Ιεροθέου Καρτάκη — 1 κ. περιγράφει ό [Ν. I.] 11[απαδάκης] έν τή Ιφημ. 

Ήχώ τής Κρήτης, 4 καί 5 Όκτ. 1928, άριθ. 145-6. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Ό * Χρηοιος Παπαδότιονλος, εν Σωτήρη 13 (1890)314, 14(1891) 303, 

342, 376 αναγράφει άνευ περιγραφής διαφόρους κ. 21 μονών τής νήσου. 

Επίσης ό Χαρ. Ιΐαπαδόπονλος. έν Κυπρ. Χρονικούς 1 (1923) 281 καί ό 
7 Σνκοντρής, αυτόθι, 2 (1924) 149 περιγράφουσι κ. κατεσπαρμένους άνά 

τήν νήσον. 
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Αρχιεπισκοπής. Κατάλογος (43 κ.) υπό χ Χαο. /. Ιίαπαϊωόινον, έν 
Έπ. II. 9 (1900) 43. Λεπτομερής περιγραφή τοΰ ύ,τ. άριθ. 3 κ. έν ΙΙίστει 
(Λευκωσίας) 1 (1903) 116. Περί τοΰ ύπ’ άριθ. 28 κ. πρβλ. 1. Συκουτοήν, έν 

Κυπρ. Χρονικοΐς 3 (1925) 83. 

Μητροπόλεως Κιτίον. Χαο. ΙΊαπαϊωάννου. τό 2215 Ε χ, τής Κ. Δια¬ 

θήκης, τό έν τή Μ — Κ—τής Κύπρου (Άθ. 1923). 

Μονής τής Κνκκου. Κατάλογος (33 κ.) υπό * Χρ. Παντελίδον, έν Ν.Ε. 

10(1911) 201. 

Μονής Παναγίας τον Μαχαιρά. Ο Λ. Μενόρδος, έν Επ. Π. 10 (1914) 

146, 165 περιγράφει 17 κ. 

Παγκνπρίον Γυμνασίου Λευκωσίας. Κατάλογος (Ιο κ.) υπο Στίλπ. 

Κνριακίδον, έν Ν.Ε. 11 (1914) 165. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΣ 

Ελληνικόν ΦιλοΆ,ογικον Συλλόγου. Κατάλογος (43 κ.) υπό ' Λ. II. 

Κεραμέως, έν Παραρτ. Κ' — ΚΒ' ΕΦΣΚ (1892) 76. Συνέχεια τοΰ Καταλό¬ 

γου (137 κ.) ύπό/Χ Σάορον, έν Έπ. Βυζ. Σπουδών 8 (1931) 157, 9(1932) 129. 

Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής. Κατάλογος (61 κ.) υπό ' Λ II. Κερα- 

μέως, έν Ιζνοδίήα ιιΐδ$Ρα<>ο ίΐΓθ1ιθο!θ§ΐίί5θ1τα«ο ΙιΐδΐΐΙιιΙο ν Ερο1]ρ 14 

(1909) 101 καί ίδίω τεύχει (Σόφια 1909). Δ. Σάορον, Τρεις άγνωστοι κ. τής 
Μ — τοΰ Γ— Σ —, έν ΕΦΣΚ 33(1914) καί Ιδίω τεύχει: Παλαιογραφικός 

έρανος, Κ/πολις 1914. 

Ζωγραφείον Γυμνασίου (άλλοτε Σχολής τής Παναγίας τοΰ Πέραν). 

Κατάλογος (46 κ.) υπό * Λ. II. Κεραμέως, ένθ’ άνωτ. 

Μετοχιού Παναγίου Τάφου. *Α. //. Κεραμέως, Τεροσ. Βιβλιοθήκη, 

τ. 4 καί 5. (κ. 890). Συμπληρώσεις υπό Κ. Μωραϊτάκη, έν Όρθοδοςία, 10 

(1935) 244, 327, 371. Ό/. Ρα-Υξοΐτ*, έν Εοΐιοχ ΟΌποπΙ 11 (1908) 264, 301, 

12 (1909) 17, 167, 281, 336 περιγράφει 16 κ. Ό Β. Μυαιακίδηζ. έν Βυζ. 

ιΐ(?ιι§τ. 3 ηιι11). 3 (1922) 350 περιγράφει ιόν υπό άριθ. 244 κ. 

Σχολής Αασομψιονιστών, έν Κούμ-Καπου. Ό Π. ίίετοίδης, εν Βθ$δα- 

τίοιιο 7 (1900) 518 περιγράφει τον μοναδικόν κ. τής Σχολής έξαφανισθέντα 

[ΐεταγενεστέρως (πρβλ. Εοΐιοδ <ί’ Οποπί, 27/1928, 442). 

Μιΐ8008 ά' ΑηέΙηυΙίέ$. Ό Β. Μυστακίδης έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπου¬ 

δών 7 (1930) 79 περιγράφει 2 κ. 

Μονής 8αίπί - ί.ου/5. * Ληάνό ΕΰναΙ, εν Κονπο απΈέυΙο&ίφιΡ, ΠΙ 

δέπο, 7 (1886) 346. 

Βιβλιοθήκης του Σεραΐον. Ό Στανράκης'Αοιοιάρχης, έν Τϊμερολογίω 

ιής Ανατολής 3 (1884) 224 γράφει περί τών έν Κ/λει οθα> μανικών Βιβλιο¬ 

θηκών άνερχομένων εις 60 περίπου, περιεχουσών δέ τώ 1881 κ. 68736. 

Απόσπασμα τής μελέτης, ταυτης. εϊδικώς περί τής προκειμένη; Βιβλιοθήκης, 

έν Έκκλ. ’ Αλήθεια 4 (1883/4) 294. Υπολογίζει τους κ. εϊς 3000. Πλουσιω 
τάτη ή βιβλιογραφία περί τής Βιβλιοθήκης τούτης: Ενι. ΜΗβν, έν Ατοίπνοχ 
άσ.ς ιιιίδδίυηδ δαεπί. 2 (1865) 493 (3 κ). — * Λ. ΜυνάΙιηαηιι, έν ΡΙιΐίο- 

1ο§·π5 9 (1854) 582.— * Ρ. Β1α$$, έν ΙΙοπποδ, 23 (1898) 219, 622 (40 κ.). 

—. Ό * ΤΗ. υ$ραΐ3/ζη, έν βζνοδϋ^α τιΐδδΡ. απΈ. ΙπεΙ. ν Οροί]ο 12 (1907) 1 

περιγράφει σύντομα); 36 κ., εκτενέστατα δέ τον υπό άριθ. 8. κ. (Οκτάτευχος), 

περί οΰ πρβλ. τον αυτού, έν ΠαναΟηναίοι; 10 (1905) 52, Ι ο. Παπαμιγαήλ, 

έν Έκκλ. Φάρω 3 (1909) 75 καί /'. //. Βεγλεοη, έν Έκκλ. ΆληΟεία 28 (1908) 

315, 328, 473; 502, 550, 30 (1909/80). — Τού αετού: ΤΙ βιβλιοθήκη τοΰ 
Σ— τής Κων/πάλεω: καί τά περισοιθέντα έν αΰιή έλλ. χ.. έν ΕΦΣΚ (πεντη- 

κονταετηρίς 1919-21) 172. — /. ΕΙατχοΙί, Κβοΐιετοΐιοδ (Ιππε Ια ΒίΙ>1. (Ια 
5 — (Ραιίδ 1921). πρβλ. /. ΙΙαπαδοπούλου, έν β\ζ. πριιογ. ^α1ΐεΙ>. 5 (1927) 

454.·—/*. ΚοάΰΓα, έν ΒαΙΙοΟπ άο Ια ΚοαΙ Λοαάοπιία άο ;α Ιιίδίοπα 18 

(1891) τενχ. 4·6.— Λ. Μιιηοζ, 8ΐικϋ Κϊζαηίπιί (Κόπια 1924) 199. Ε. /αοοΙ)5, 

έν 8ίίζιΐ£Μδλ>οι·. ά. ΗοΐάοίδοΓ^ΟΓ ΑΡαά. ά. λΥίδδ., ρίπ’ΐοδ. - Ιιΐδί:. Κ!. 

1919, 24. Α6Η. Πρβλ. Β Ζ. 25 (1925) 152. — * XI. ΟαζβΙβε, ΎΙιε ^γρρΡ 

Μδδ ίη Βίο 01(1 δοΓαοϋο αΐ Ο'ρίο (ΟαιηΟπά^β, 1910), * Ε. ΕύτζΙβτ. έν 
ΡΐιΠοϊθ°ηδ 42 (18^4) 167 (1 κ). Χο. Παπαδοπούλαν, έν Άναιολ. Αστέρι 
24 (1885) άριθ. 30, κυρίως δέ ΑάοΙ[ Οαχχηιαηη, Ρθδθ1ηιιΐ£Ρη ιπιά Ριπαίο 
ίιπ Βοπιί (Βοτ’.ίη 1933). Έν τή βιβλιοθήκη ταυιη άπετεΟησαν διάφοροι κ. 

συλλεγέντες κατά καί μετά τον εύρωπ. πόλεμον έ; Ανατολής. 

Ναοϋ Αγ. Γεωργίου. (Μνριόνδριον). 

Ό Εμμ. Ίωαννίδης, έν ΕΦΣΚ 2 (1864) 60, 147 περιγράφει 2 κ. πρβλ. 

καί Κωναταντίου, Κωνσταντίνοι; (εκδ. 1844) 143. 

Ναοϋ όσιομ. Παρασκευής έν Χάοκιοϊ (Πικριδίφ). Τ) Εμμ. Ίωαννί- 

δης έν ΕΦΣΚ 3 (1867) 107 περιγράφει 1 κ. 

ΚΩΣ 

Ό Λ'. Λάμπρος, έν Ν.Ε. 3 (191)6) 482 περιγράφει προχείρως 4 κ χοΰ 
αυτόθι μητροπολίτου Κωνσταντίου. 

ΛΛΚΕΔΑ1ΜΩΝ 

Μονής Άγ. Τεσσαράκοντα (έν Θεράπναις). Κατάλογος (76 κ.) υπό 
*Λ; Βέν„ έν Έπ. Π. 8 (Γ904) 93. 

ΛΕΒΛΔΕΙΛ 

Μονής * Οσίου Λουκά. Ό I. Λ. Βηεΐιοη, έπισκεφθείς τώ 1840 την 
Μονήν, εύρεν έν αΰτή 2 κ. περιγραφομένους ύπ’ αύτοΰ προχείρως, έν Εα 

Οιόοο οοηείηεηίαίο οΙ Ια Μοτέρ (Ραπ5 1843) 248. 
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'() */ίιον. Οίκονουόπονλος, Λ εοκικά (Άθήναι-Αίγυπτος 1888) 188 απα¬ 

ριθμεί 50 κ. Ό Μ. Γ'εδειόν, Έκκλησ. Αληθείς; 4 (1883/4), 8 περιγράφει 
προχείρως 29 κ. παραλείπων έτέρους 25, θεωρηθέντας Ασήμαντους. 

Ό * Α. Π. Κεραμεύς, εν Μαυρογορθατείψ Βιβλιοθήκη ( = ΓΙαραρτ. 

ΙΕ'— ΙΗ' ΕΦΣΚ, 1884-88) περιγράφει: τή; Μονής του Αειμώνος κ. 305 

τον Γυμνασίου Μιτυλήνης κ. 4δ, τής Μονής Άγ. Ίωάννου του Θεολό¬ 

γου, κ. 57, τής Μονής Θεοτόκου (Αγιάσου) κ. 10, τής Σχολής Μανταμά- 

δου κ. 10, της Μονής Ταξιαρχών κ. 6, Κοινόιητος Μανταμάδου κ. 3 και 
28 κ. κατεσπαρμένους άνά την νήσον. Ό (-). Νουνέλλης εν Ξενοψάνει 6 (1909) 

280, 533 περιγράφει 8 κ. τής Εκκλησίας "Αγιάσου και 1 κ. Ιδιώτου. 

’/ιυ. Σιααατέλον, X. ανέκδοτα περισωθέντα εις χεΐρας "Ιω. Ν. Σιαμαίε-' 
λου, εν Έφημερίδι Φιλομαθών 10 (1868) 1462. Νυν εν τή βιβλιοθήκη τής 
Βουλής. Ό Α’. ίίετρής έν ΙΙαρνασσφ 8 (1884) 310 και 9 (1885) 520 περι¬ 

γραφών τάς αυτόθι Μονά; 'Λγ. Ιωάννου, 'Αγ. Γεωργίου και Φανερωμένης, 

απαριθμεί κ. τινάς. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Βέρροια. Αδελφότης Μέλισσα. Πρβλ. νοιι Κοάβη, ένθ’ άν. 74. 

Στρούμνιτσα. Μονής Θεοτόκου τής Έλεουσης. Ό υπό του Ε. ΜΐίΙβτ 

συνταχθείς κατάλογος αποτελεί τον ύπ’ άριθ. δυρρί. £Τ. 1222 κώδικα τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης Παοισάυν. 

Ό θ. ΰυλίδης πεοιελθών κατά τά έτη 1913 - 14 την Μ - υπέβαλεν ’Έκθε- 

σιν κα'ι κατάλογον χειρογράφων προ; τό Ύπουογειον της Παιδείας* ποβλ. 

Ν. Ε. 11 (1911) 341. 

Πρβλ. Δράμα, Θεσσαλονίκη. Καστόρια, Κοζάνη, Όχρίδα, Σέρραι. Σιάτιστα. 

Ο Α0. ίίειρίδη; εν Πανδώρα 22 (1871/2) 578 περιγράφει προχείρως 
1 κ. του χωρίου Νομιταή του Δήμου Αευκτρων. 

Ο Ά. Άοβανιιό.τουλος αναφέρει 1 κ. (μοναδικόν) τής Μονής Επάνω 

Χρέπσς έν Μαινάλφ (Τρίκορφα) έν ΔΙΕΕ 4 (1892) 574. 
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Ό Σ. Λάμπρο; έν Ν. Ε. 10 (1913)489 περιγράφει 1 κ. ιδιώτου έν 

Σελινίτσί] του Λήμου Αευκτρων. 

ΜΕΓΛΛΟΠΟΛΙΣ 

Μονής Θεοτόκον (έν Μ πουρά). Τον μοναδικόν κ. περιγράφει ύ Σπ. 

Λάμπρος, έν Ν. Ε. 4(1907) 491. 

ΜΕΤΕΩΡΑ 

* Ρ/α/'. υ$ρ€ν$Χ)), νοεΙο!< ('Πδΐίπη. ΡυΙ. ν. Μείεοι* ιηοηαδίίΐ' ν.ΤΙιεδ- 

5π1 (Πετοουπολις 1896) Τώ 1909 κατέγραψε τους κ. ό Α. Βέης, «ιεοχομέ- 

νους εις 1124* άλλα δεν έδημοσίενσε τούς καταλόγους. ΙΙοβλ. *τον αντον, 

’Έκθεσις παλαιυγρ. καί ιεχν. ερευνών έν ταΐς μοναΐς των Μ - έν Ίερω Συν- 

δέαμφ, 6 (1910/11) φυλλ. 139, 142- 145, 7 (1911/12) φύλλ. 146- 150 και 
ΐδίω τεΰχει. Εκτεταμένη άνάλυσις τή; εκθέσεως υπό / Όταςε&β έν Ν.^Ιιτί). 
{. ά. Ρΐαδδ. ΑΙΐΟΓίυιιι 29 (1912) 542. Πρβλ. 5Λδ. ’Λδα/ψντίον έν Πρακτι¬ 

κοί; τής έν ’Λθ. 5Αρχ. Έταιρ του 1909 (Άθ. 1910) 211 -73 καί Μιχ Γονδα, 

έν Βυζαντίδι 2(1911) 235 Περί των προγενεστέρων ερευνητών, όρα Α. Πέη, 

έν Βυζαντίδι 1 (1909) 191- 332 πρβλ I Βογ,αιζίδον έν "Αθήνα 24 (1912)345. 

ΓΙεριγραφαί μεμονωμένα» κ.: Μονής Βαρλαάμ. 1: υπό Κ. Λνοβοννκό- 

τον, έν Τεοω Σύνδεσμο) 7 (191 1/12/φυλ 156- 7. 151: υπό .V. Βέη, έν ΑιχΊπ ν 
ί. δΙπνίειΊιυ Ρ1π’:οΙο»ΐυ 34 (1912) 298* πρβλ. Β. Ζ. 22 (1913) 228. 165: 

υπό * Α. Βεη, έν Κανιιο άε ΓΟπεπί, 2° δέπβ, 7 (1912) 32. Μονής Μετεώ¬ 

ρου, 216'· ύ;ιό *Α. Βέη, έν ΖιΊΐεοΙι. I. αΐίΐοδί. \νίδ5. 32 (1912) 225. 402: 

υπό Α. Βέη, έν V. V. 20 (1913) 319, 555: υπό Α. Βέη, έν Εικονογραφη¬ 

μένη 6 (1910) 131. 573: υπό Α. Βέη, έν Ζείΐεοΐιτ. ί. ό. πραΐ&δΐ. \\'ίδδ. 13 

(1912) 260. 591: ύπό* Α Βέη, έν Κονυε άεδ Είιιόε.δ ο;Γεεηηεδ 26(1913) 

53. — Πρβλ. τον αντον: Νειιε ΥεΓδΐοη πυΤΐεΙαπεοΙι νυΙοείΓίεχίε 3ΐΐδ 
Ηδδ (1. ΜεΙεοτεπΡΙ. έν Μϊιιείΐ. ό. ίόεππιίΑΓδ ί. οιίειιΕ. $ρπιοΙΐ6η 15(1912) 

68. Περί παλαιών καταλόγων κ. των Μ - πρβλ. τον αντον, έν Κονιιε (Ιο 

ΙΌπεηΐ: εΐιτοΐΐεπ 17 (1912) 268. 

ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ 

Αστικής Σχολής. Ό Σκεύος Ζερβός περιγράφει 1 κώδικα έν Άθηνα 

18 (1905) 258. 

Εις μουσικός κ. του Τκεσίου Αάιρου περιγράφεται άνωνυμως έν Σωτήρι 

5 (1882) 214. 
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ΝΙΚΑΙΑ 

Ναοϋ Θεοτόκον. Ό Πρ. Παπαδόπονλος εν ΕΦΣΚ 33 (1914) 137 

αναφέρει 1 κ. 

ΞΑΝΘΗ 

Μονής Παναγίας Άρχαγγελιωτίσσης. Κατάλογος (κ. 65) υπό * Χρν~ 

οοστόμον Χατζηστανρον εν Β.Ζ. 21 (1932) 65. 

Μονής Παναγίας Κάλαμους. Κατάλογος (κ. 10) υπό *τον αυτόν ενθ’ αν. 

ΟΧΡΙΔΑ 

ΐΑγιον ΚΙήμεντος. Κατάλογος (κ. 90) εν Ιζνοδίήία 4 (1899) 133 και 

6 (1901) 466’ πρβ?ς. Σ. Λάμπρον εν Ν.Ε. 13 (1916) 270. 

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 

Κατάλογος υπό * Λ. Π. Κεραμέως, έν Όμήρφ (Σμύρνης), 4 (1876) 289 

(κ. 22). 

ΠΑΤΜΟΣ 

Μονής Πωάννου τον Θεολόγον. Ό θεμελιτίιδης κατάλογος (735 κ), 

του * Πω. Σακελλίωνος, Πατμιακη Βιβλιοθήκη (Άθ. 1890). Συμπληρώσεις 

Λ. ΌτηϋΗενς&η, Πατμιακά σχεδιάσματα {Κιηυ 1894) ρωσσ. (28 κ.) και 

υπό * Δ. Καλλιμάγου, έν Έκκλ. Φάρφ 10 (1912) 246, 309, 388, 11 (1913) 

148, 244, 12 (1913) 385, 525, 13 (1914) 256, 14 (1915) 68, 15 (1916) 357 

16 (1917) 93, 145, 466, 17 (1918) 117, 214 (158 κ). - /αοορί, Εο 

ιπίπίαΐατο άοΐ οοάίοί άϊ Ραίπιοδ, εν Οάτζ Κΐιοάοδ, 6-7 (1932/3/553). 

— Περί του υπό άριθ. 668 κ. δρα Σ. Κονγέα εν Ν.Ε. 21 (1927) 38' πρβλ. 

αυτόθι * 15 (1921) 291. 

ΠΗΛΙΟΝ 

'Αγίου Λαυρέντιου. Κατάλογος (17 κ.) υπό * Λ. Π. Κεραμέως έν Έπ 
Π. 5 (1901) 122. 

Ζαγοράς. Κατάλογος (134 κ) υπό *Κ. Αυοβοννιώτον, έν Ν.Ε. 32 (1915) 

456,13(1916) 109,243,340,444, 14(1917 20) 79κα! ιδίφτεΰχει (Άθ. 1916). 

Μηλεών. Κατάλογος (118 κ.) υπό * Α. Π. Κεραμέως εν Έπ. Π. 

5 (1901) 20. 

379 Κατάλογοι έλ?ηνικών κωδίκων έν Έλλάδι και Ανατολή. 

Μονής 'Αγ. Δημητρίον. Πρβλ. * Μεζίετοδ, Μεηιοΐτοδ έν Ατοΐιινεδ 

Π1Ϊ55ΪΟΠ5 δοίειιϋ. I. 3 (1854) 248. 

Μονής Σουρβιας. Κατάλογος (2 κ.) υπό Το. Εναγγελίδου, Ή νήσος 

Σκιάθος (Άθ. 1913) 217. 

ΠΙΕΡΙΑ 

Μονής Αγ. Διονυσίου (Όλυμπου). Κατάλογος (11 κ.) ύπό του Μ. Πρω- 

τοσυγκέλλου Λθηναγόρα, εν Νέφ Ποιμένι 1 (1919) 652, 739, 2 (1920/23)* οι 

κ οΰτοι ευρίσκονται νυν έν τη βιβλιοθήκη τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης. 

ΙΌ Β. Α. Μ[νστακίδης] έν Ν. Ποιμένι 2 (1920) 150 περιγράφει 1 κ. 

ΠΟΝΤΟΣ 

* Λ. Π. Κεραμέως, Συνοπτική Έκθ., έν Παραρτ. Ι'Γ' ΕΦΣΚ (1888) 97. 

πύργος (Ηλείας). 

Μονής Σκαφιδιας. Οϊ ύπό του Βπείιοη, έ'νθ> άν. 505, άναφερόμενοι 

κ. δεν άνευρέθησαν πλέον τφ 1907 ύπό του Σ. Λάμπρου, (Ν.Ε. 5, 79). 

ΣΑΜΟΣ 

Μονής τον Σταυρού. Κατάλογος ύπό * Σ. Λάμπρον εν Ν. Ε. 11 

(1914) 313. 

Ό Α, Π. Κεραμεύς εν Έπ. Π. 8 (1904) 5 περιγράφει 1 κ. τού Άλεξ. 

Καραθεοδωρή. 

ΣΕΡΡΑΙ 

Γυμνασίου. Ό *Ζ7. Παπαγεωργίον έν Β.Ζ. 3 (1894) 286 περιγράφει 

3 κ, ό δέ Α. Σάρρος, έν ΕΦΣΚ 33 (1914) 61 περιγράφει 7 κ. Ή βιβλιο¬ 

θήκη αύτη έκάη τφ 1913. 

Μονής τον Προδρόμου. Κατάλογος (των περγαμηνών 100 κ.) υπό 
* Γερμανόν επισκ. Σελεύκειας, έν Ν. Ποιμένι 2 (1920) 193, 338, 3 (1921) 83, 

395 459 714 4 (1922) 40. Πρόχειροι περιγραφαί ύπό Αιοδώρου επισκ. 

Καμπανιάς, ΙνΓρηγορίφ τφ Παλαμα 2 (1918) 650 καί ύπό Βα^ον 

έν Ν.Ε. 17 (1923) 97. Πρβλ. * Π. Παπαγεωργίον έν Β.Ζ. ο (1894) 317 (36 κ.), 

τον αυτόν εν Ν.Ε. 4 (1907) 167, *τοΰ αυτόν, έν Μακεδ. Ήμερολογίφ 1913, 

46. Περιγραφή 1 κ. ύπό Σ. Κονγέα, έν Βγζ. ηοιι^τ. ]5 (1927) 198. 

— Τής Μονής ταύτης οί κ. νύν έν τή Εθνική Αθηνών (ύπ άριθ. δΐιρρί. 



396 έπ). πλήν 5 άποκειμένων έν τώ Βυζ. Μουσείο) (πρβλ. Λ. Πολίτου, εν 
Έλληνικοΐς, 4, 525). 

Ό Π. ίΐαηαγεωργίον, έν Β.Ζ. 3 (1894) 287 περιγράφει 8 κ. διαφόρων 
ιδιωτών. 

Σ1ΝΑ 

Μονής 'Αγ. Αικατερίνης. Ό θεμελιώδη; κατάλογος (κ. 2150) τοϋ 
* V ΒβηβΙβνΐϊ, ΟιΙαΙ. οοα. πιε* £ΐτιεο. αυί ίη πιοπ. 8. Ο - ίπ Μοπίο 
8ίιΐ3 ϋδδΟΓναπΙιΐΓ (Ρο1π>§ύζη1 1911 και 1917) τόμοι I και III. 1 (Πρβλ. 

Γρ. ΙΙαπαμιχαήλ έν Φάρο) 8 (1911) 1 :>4). V. ΒβηρΛβνΐο, Μοηιπηοηίπ 
βίιιαίΐίοα ατοΐιοοίο^ίοα ς*1 ραΙίΐοο^ΐΗρΙιίαι, τεϋχ. 1. (1>ηίιΐ£πκ1 1925) 

πρβλ. Α. Η[οήεηΙ)α·£] έν Β.Ζ 26 (1926) 387. 

ΣΙΝΩΠΗ 

Ελληνικής Σχολής. Ανθίμου Άλεξούδη, Κατάλογος (5 κ.) έν Έκχλ 
Άληθεία 15 (1895/6) 23, 39. Ή βιβλιοθήκη αυιη έκάη ιώ 1895. 

ΣΚΙΑΘΟΣ 

Μονής τής Θεοτόκου. Ατελή κατάλογον (71 κ.) παρέχει ό Τρ. Εναγ- 

γελίδης, Η νήσος Σκιάθος ('Λθ. 1913) 193. Κατά τάς πληροφορίας του 
Ίω. Φράγκο όλα έν Εκκλησία 12 (1934) 102 πληρέστερον κατάλογον (111 κ.) 

ε/ει καταρτίσει ό μητροπολίτης ΊΙλείας Αντώνιος, μη δημοσιευθέντα. 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

Ελληνικού Σχολείου 1 κ. άναφέρεται υπό Ν. Γεωογάοα έν Ν Ρ] 
4 (1907) 489. 

Μονής Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου. Κατάλογον (15 κ) παρέχει 
ό Το. Εναγγελίδης, ένθ’ άνωτ. 216. 

ΣΜΥΡΝΗ 

Εύαγγελικής Σχολής. Κατάλογος (κ. 143) υπό * Α. II. Κεραμέως, 

(Σμύρνη 1877). Ό Άνζ. Ίοιγόνης έν Ν. Εστία II (1932) 458 περιγράφει 
2 ιστορημένους κ. 

ΣΥΜΗ 

Οι Λ7. Χαβιαράς καί Βαο. Μελιδώνης περιγράφουσιν έν Φόρμιγγι 5 [ 7 ] 

(1909) αριθ. 11-14, 17-18, 4 μουσικούς κ. 

Κατάλογοι ελληνικών κωδίκων έν Έλλάδι καί Ανατολή. 381 

ΣΩΖΟΠΟΛ1Σ 

Μονής Ίωάννον τον Προδρόμου. Κατάλογος (44 κ.) υπο * Α. II 

Κεοααέως, εν ν.ν. 7 (1900) 661.—40 κ. εκ τούτων μετεκομίσθησαν εις την 

Μονήν τής Θεοτόκου έν Χάλκη. 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ 

Ό * Λ. 77. Κεραμεί ς έν V. V. 19 (1912) 224 περιγράφει 56 κ. τον 
φροντιστηρίου ( — Ελληνικού Γυμνασίου) και 18 κ. διαφόρων ναών καί 
ιδιωτών Ποογενέστεραι πρόχειροι πληροφορίαι: υπό /.αοηαηα νοιι ΪΛ·ηξβη- 

ΐΗαΙ, Ββί.^ ίη άοπ ΟτίαιΙ (ΗείάοΙΒοτο; 1837) 313. Ό χειρόγραφος κατά¬ 

λογος τοϋ Μήνα Μηνοηδον, έν τη Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων, [ύπ’ άριθ. 

ςαρρί. οτ. 1248· πρβλ. Σ’. Λάμπρον έν Ν Ε. 13 (1917) 262· πρβλ. Ιπίσης τάς 
πληροφορίας τον * 6ηιηοηίΐν Κβναο ιΐο ΓΐηδΙτ. ρυΐύΐηπο βη Βοΐ^ΐςυο 
46 Π903) 16 καί * ΊΊι. ΚΙηοβ έν Ζβΐΐδοΐι. ί. (1. ποϋΐοδί. \Υίδ5. 13 (1912) 266. 

Μονής Σουμελά. Κατάλογος (86 κ.) τοϋ * Α. II. Κεραμέως έν V. V. 

19 (1912) 282. ^ \ 
Μονής του Προδρόμου τοϋ Βαζελώνος. Ο’Κ.π. Κνριακίδης έν ΕΨΣΚ 

27 (1895-99) 358 περιγράφει 2 κ. 

ΤΡΙΚΚΑΛΛ 

Μονής Δουσίκου. Ό κατάλογο; των 74 κ. υπό Γρ. Φωτεινόν αποτελεί 

τον υπό άριθ. ΡΙΓ' κώδικα τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης (πρβλ. Σ. Λάμ¬ 

προν έν Ν.Ε. 10, 214). Ό Α. Ξνγγόπονλος έν Ν.Ε. 16 (1922) 479 περι¬ 

γράφει 1 κ. —Νυν οί κ. έν τή Εθνική Αθηνών. 

ΦΙΛ1ΠΠΟΥΓΙΟΛΙΣ 

'() Β. Σκορδέλης έν ΛΙΕΕ 4 (1892) 290 αναφέρει 1 κ. τής Ελληνικής 

Σχολής καί 1 κ. τής Μητροπόλεως. 

ΧΑΛΚΗ 

Θεολογικής Σχολής. Περί δύο χειρογράφων καταλόγων, πρβλ. Σ. Λάμ¬ 

προν έν Ν.Ε. 7 (1910) 339 καί 12 (1915) 114. Έν τή βιβλιοθήκη ταυιη 
κατετέθησαν οί κ. τής Μονής *Αγ. Διονυσίου (Όλύμπου) και της έν Χάλκη 
Μονής 'Λγ. Τριάδος (Έσόπτρου)· πρβλ. ανωτέρω: Πιερία καί ’Λθηναγοοα 

έν Ν. ΙΙοιμένι 2 (1920) 617. Οί κ. τής Σχολής τώ 1920 άνήρχοντο εις 452. 

Μονής τής Παναγίας. Κατάλογος (κ. 95 έκ των 180) ύπό ΆΘηναγόρα, 

έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπονδών 10 (1933) 236, Π (1935) 151, */"· 
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ΟάΙ. ςοά. 1ΐ3£ίθ£ΐ\ £ταοο. Ιοίίοΐ. πιοηαδίθπΐ ΟοΐραΓαο ίιι Οΐιαίοο ίπεαία, 

έν Αηαΐ. Βοΐίπηά. 20 (1901) 15 (16 κ.) Ό .<1. //. Κεραμενς περιγράφει τον 
ύπ’ άριθ. 64 κ. έν Β.Ζ. 2 (1893) 126 και τούς ύπ’άριθ. 157, 158, 159 κ. έν 
Παλαιογρ. Δελτίο) 17' τ. ΕΦΣΚ, 3, 9, 27, 36. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Ό * // ΓΙαπαγεωργίον έν Β.Ζ. 7 (1898) 57 περιγράφει 8 κ. (Ικ των 20) 

τΓ|ς Μονής τής Άγ. Αναστασίας τής Φαρμακολντρίας. 

ΧΙΟΣ 

Ό *Εμμ. Ίυ)αννίδηζ έν ΕΦΣΚ 3 (18(17) 106 περιγράφει 1 κ. τού Αμ¬ 

βροσίου Μαυρογορδάτου.— Ό Κ. Κωελλάκης, Χιακά Άνάλεκτα (’ΛΟ. 1890) 

378, δημοσιεύει ενθυμήσεις και έγγραφα έκ (μή περιγραφομένων) κ. μονών 
και ναών τής νήσου. — Ό Κ "Αμανιος, έν ΙΙαραρτ. ’Αθηνάς 27 (1915) 12 

(Λεξικογραφικον ’Αρχείον) αναφέρει κ. Μονής Μουντών ή Διενκών. 

Βιβλιοθήκης Κοραή. Στ. Καΰβάδα, Η έν Χίφ Β - Κ - (ΆΟ. 1933) 

105 (κ. 1673 συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων* πραγματικοί κ. ελάχιστοι). 
Ό Κ. ν Αμανιος έν Έλληνικοϊς I (1928) 45 περιγράφει τούς ύπ’ άριθ. 161 

και 162 κ. 

Δ Η Μ. ΓΚ1ΝΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΡΙΚΚΕΡΙ 

Εύρηται παρ* έμ,.ί έγγραφον, ελληνιστί γεγραμμένον, προερχομ^'ον ομο>ς 

παρά τού βεζύρου Χοσρέφ Μεχμέτ Καπουδάν πασά^ από 27 Ιουλίου 1815. 

Τό έγγραφον τούτο έχει γραφή έπί περγαμηνής (0,43x0,59). Εις^ το 

άνω μέρος αυτού υπάρχει τουρκική σφραγίς, ήπς, ν.αχα μειαφρασιν του εν 
Ν Κοκκινιά διαμένοντος λογίου νέου Κιαμήλ βέη, γράφει τα έξης: «Διοικησις 
ναυτικών ’Λπιούλ Μεχμέτ Χοσρέβ 1210,. Κύκλωθεν δέ τής σφραγΐδος ρητά 
έκ τ0ί Ιερού τών Μωαμεθανών βιβλίου Κορανίου. Αριστερόθεν δέ τής σφρα¬ 

γίδας παρατίθεται τουρκιστί περίληψις τού έν λόγω εγγράφου φέρουσα την 
αντίστοιχον ώς άνω καθ’ημάς τουρκικήν χρονολογίαν (από 2 σαβαλ 1230). 

Τό έν λόγο) ελληνιστί γεγραμμένον έγγραφον απευθύνεται προς τους 
προεστώτας και επιτρόπους τής νήσου τών Τρικκέρων * ?και υπενθυμίζει 
αύτοίς δπ, συμφώνως προς τό από τού έτους 1812 διάταγμα, ώφειλον οι 
κάτοικοι τών βορείων Σποραδών νά πληρώσουν ώρισμενον χρηματικόν 
ποσόν διά τήν αγοράν φρεγάδας προς ένίσχυσιν τού καταδιωκτικού στολίσκον 
κατά τών πειρατών. Ένω 5έ οΐ λοιποί κάτοικοι τών νήσων έδωσαν το άνα- 

λογούν αύτοις χρηματικόν ποσόν, οί τών Τρικκέρων κάτοικοι κατέβαλον τα 

έξοδα δύο μηνών, αντί τών πέντε τοιοΰτων, ώς εδει* δθεν προτρέπει αυτούς 
νά καταβάλωσι τώ επί τουτω άποστελλομένω πληρεξούσιο) Βολή Μουσταφα 

Τσαούση τήν ύπολειφθείσαν συνεισφοράν των. 

Ό παο’ ού άποστέλλεται τό έν λόγιο έγγραφον βεζύρης είναι Τούρκος 
πολιτικός καί ναύαρχος Τοπάλ Χοσρέφ Μεχμέτ καλούμενος, γεννηθείς έν 
Γεωργία τω 1769. Αργυρώνητος δούλος ών τού καπουδάν πασα Κιουτζουκ 
Χουσεϊν (1792-1803), άπηλευθεροόθη μετά ταύτα καί τή υποστηρίζει αυτού 
άνήλθεν εις ανώτατα στρατιωτικά καί πολιτικά αξιώματα, τό κατ άρχάς σφρα- 

γιδοφύλαξ καί κεχαγιάς τού σουλτάν Σελήμ Γλ γενόμενος. Τώ 1801 εστάλη 
ώς πασάς τής Αίγυπτου πρύς κατάπαυσιν τών έκτροπων ιών Μαμελούκων, 

άτινα εγένοντο μετά τήν εκκένωσιν τής Αίγύπτου υπό τών Γάλλων. Μετά 
ταύτα έγένετο καπουδάν πασάς, ήτοι ύπουργός τών Ναυτικών, έξολυθρεύσας 

1 Το Γρίκκερι είναι ή παρά τήν είσοδον τοΰ Παγασηιικοΰ κόλπου κείμενη πολίχνη, 

ήιις επί Τουρκοκρατίας ύπήγετο είς τήν επισκοπήν Σκιάθου καί Σκοπέλου^ Μ. I. Γε- 

δεών, Κανονικοί διατάξεις. Γόμ. Α', έν Κων/πόλει 1888, σελΐς 311. Κακώς δε εν τω 

εγγράφω εκλαμβάνεται ώς νησις. 



Χρυσοστόμου Σ. Μπούα, Φορολογία των κατοίκων Τρίκκερι. 

ιοΐ'5 Γενιτσάρους καί γενόμενος « χι.ρ,ώτερο; θεμελιωτής τού τακτ,κοΰ οτρα. 

του τής οθωμανικής αίτοκρατορίας. Μετά την ήτταν τού Ναυαρίνου, διά τή- 

επιβολής τον, διέσωσε ά.τό σφαγής τούς εν Κ/πόλει Ευρωπαίους. Κατά τό 

1838 Τ'η° ^ν«ς βεζύρης. Μετά τήν αποτυχίαν τοϋ ύπ'αύτοΰ προκληθέν- 

τος πολέμου προς Μεχμέτ ’Αλήν τής Αίγυπτου (1839- 1840), παραιτηθεί- 

απεσυρθη εις Ρα,δεστόν ίδιωτεύων. Ό σουλτάτ· ’Αβδούλ Μετζήτ άνοχαλέσας 

αυτόν εκ τής ιδιωτείας, διώρισεν υπουργόν κατά ιό 1853, συνηγόρησαν™ 

θερμώς υπέρ τής συνεννοήσεως τής Οθωμανικής Αίτοκρατορίας πρός τήν 

ωσσιαν. Μή κατορθωθείσης ταΰτης, έχηρύχθη ό κριμαϊκός πόλεμο; (1853- 

185β) κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου «πέδανεν (1855). 

Ιδού δέ τό κείμενον τής έν λόγω διαταγής. 

Λ,οορεφ μεχμεό πασάς, ελκο (9εην Κατιονδάν πασάς. 

„ ΙΙροεστώτες καί επίτροποι τής νήσου Τρικκέρων. Ίςεΰρετε πολλά καλά 

οτι προλαβόντος εις τό 1812- έτος Ιξεδόχαμεν υψηλόν μα; πουγ.ουρδί’ 

προσιαζοντες^τοίς σκοπελίτας, σκερανούς, σκιαΒώτας, λ,δρομίτας ψαριανούς 

και εοιις, οτι όλοι σας κατά αναλογίαν τής δυνάμεώς σας νά δώσετε αυτούς (■) 

δ,α νά άρματωθή ή φεργάδα πρός έξολόθρευσιν ιών κλεπτών, οί μέν σκ,α- 

θωται οκτώ, οί σκοπολίτες δώδεκα, οι σκερανοί έπτα', οί λιδρομίτες δύω, οί 

ψαρρανοι δώδεκα καί εσείς οί τρικκερώτες οκτώ οί άνωθεν λοιπόν νησιώται 

κατα πμ- προλαβόντο; Ικδοθεΐσαν ημών προσταγήν Ιπλήρωσαν τό άνάλογόν 

των, εσείς όμως οί τρικκερώτες δεν έπληρώσετε τά δσα έΕοδα οδς αναλογούν 

«Λλα μονον δυω μηνών έςοδα, εις καιρόν όπου έχετε νά δίδετε πέντε μηνών 

εις τους σκοπελίτας, οί οποίοι τά έξόδευοαν. Έπί τούτο) λοιπόν γράφοντες δ,ά 

του παρόντος ημών υψηλού πουγιουρδοϋ σάς προστάζομεν ήγεμονικώς, οτι 

αποφαοιστικώς, ευθύς νά αποπληρώσετε τό άνάλογον όπου έμεινε τριών 

μηνών εις χΟ.,α πεντακόσια είκοσι: 1520:γρόσια εις τόν επίτηδες στελλό- 

μενον παρ’ημών βαλή μουσταφα Τσαούσην προσέχοντες λοιπόν καλώς, μή 

παρεκτροπή™ τής δικαιοσύνης, ποιήσατε, ώς σάς προστάζομεν ήγειιονικώς· 

ίς αποφάσεως 1815 Ιουλίου 27. 

Εςεδόθη τό παρόν από του βασιλικού δονανμά. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Σ. ΜΠΟΥΑΣ 

Διάκονος. 

II ΕΠΙ ΤΟΥ Ιί Η ΛΙΟΥ ΜΟΝΗ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ 

ΤΙ μονή του * Αγίου Λαυρέντιου κεΐται υπεράνω και άνατολικώς τής 

κωμοπύλεως 'Λγίου Λαυρέντιου έπί τ<7)ν κλιτό (ον τής δυτικής πλευράς του 

Πηλίου ορούς. 

Περί αυτής έγραψαν διάφοροι \ έπιλαμβανόμεθα δέ καί ήμεΐς του δέμα¬ 

τος, διότι αΐ ύπ’ αυτών δημοσιευδεΐσαι περιγραφαί καίτοι παρέχουσαι πολλά; 

καί' σπουδαίας ίστορικάς ειδήσεις καί έπιγραφάς, δεν δίδουσιν έν τουτοις καί 

θετικός πληροφορίας περί τοΰ χρόνου τής ίδρΰσεως τής μονής καί των κατα 

διαφόρους καιρούς ανοικοδομήσεων αυτής. 

Ή μονή είναι τετράγωνον ευρό οικοδόμημα, έν τώ μέσω του οποίου 

κεΐται ό ναός. Σήμερον όμως μόνον κατα τός τρεις πλευράς, βόρειον, ανατο¬ 

λικήν καί μεσημβρινήν περιβάλλουσι τον ναόν τά κε/.λία των μοναχών, αί 

άποδήκαι, οί σταΰλοι κλπ. είς δυο ορόφους, ενψ κατα τήν δυτικήν, έν ή κατά 

τήν ΒΛ. γωνίαν κεΐται ή πύλη τής μονής, υπάρχει τοίχος χαμηλός. 1ά κελλία 

σήμερον είναι ετοιμόρροπα καί σεσαδρωμένα. τά δέ τής ανατολικής πλευράς 

ετοιμόρροπα καί ασκεπή, διότι «πο πολλών ετών είναι εγκαταλελειμμενα καί 

έρημος ή μονή. Εσχάτως μόνον εξετελέσθη υπό τής υπηρεσίας άναστηλώσεως 

τοΰ υπουργείου Παιδείας ή ατερέωσις των θεμελίων τοΰ ναού, άτινα ειχον 

ύποστή καθίζησιν λόγψ των υπογείων υδάτων. 

1 Πβ. Ζ ω σ ι μα Έ σ φ ιγ μ ε ν ί το υ, Ήμερολόγιον «ή Φήμη» τοΰ 1886, μέρος 2«ν οελ. 

57, ένθα δημοσιεύεται πανομοιοτύπως καί είς φυσικόν μέγεθος έπί μαρμάρου επιγραφή 

άναφέρουσα τήν ΐδρυσιν τής μονής τψ 1878- Τού αυτού Ήμερολόγιον «ή Φήμη» τού 

1887 σ. 142. ΔανιήλΦιλιππίδου καί Γ ρ η γ ρ ί ου Κ ω ν ο τ α ν τ ά, Νεωτερ. Γεωγρα¬ 

φία, έν Βιέννη 1791, τόμ. Λ' σ. 226. Νικολάου Μάγνητος, Περιήγηοις Θεσσαλίας 

καί τής Θεσσαλικής Μαγνησίας, έν Άθήναις 1860, σ. 58. |Ν ι κ ό λ. Ρη ματησίδου], 

Συνοπτική περιγραφή Θεσσαλίας κλπ., έν Σμύρνη 1874, σ. 28. Ν. I εωργιάδου, Θεσ¬ 

σαλία, έκδ. α', έν Άθήναις 1880, σ. 180. Αθανασίου 11απ αδο πο ύ λ ου-Κέρα¬ 

μέ ως, Σημειώσεις έ| Αγίου Λαυρέντιου, Έπετηρίς Φιλολυγ. Συλλόγου «Παρνασσού », 

τόμ. Ε', 1901, έν Άθήναις 1901, σ. 115-128. Γεωργ. Λαμπάκη, Δελχίον Χριστιανι¬ 

κής Άρχαιολ. Εταιρείας, τεύχος Δ', έν Άθήναις 1901, σελ. 18-16. Άποστ. Σ. Αρβα- 

νιτοποΰλου, Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας τού 1910, ο. 211 κές. Σωκράτους 

Βα μ β άκου, Ιστορία τού χωρίου "Αγιος Λαυρέντιος Βόλου, Εν Αθήναις 1027, σχημ. 

16ου, οελίδες 124, μετ’ εικόνων καί ενός χάρτου τυπογραφικού. ΠρόσΟες καί Όδοιπο· 

ρικά Ηπείρου καί Θεσσαλίας υπό τού Έπιτελ, Γραφείου τοΰΎπουργείου Στρατιωτικών, 

έν Άθήναις 1880, σ. 177 καί 190. 

Επετηρίς Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΑ', 25 
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Ο ναός είναι δρομική τρίκογχος βασιλική μετά τρούλλου έχοντος υψη¬ 

λόν τύμπανον. Λί κόγχαι είναι τρίπλευροι. Ή στέγη του ναοί*, του τρουλλου 
καί των κογχών καλύπτεται υπό πλακών, όπως καί των κελλίων. Έξωτερικώς 
ή οικοδομή του ναού είναι ϊσοδομική, κατά μέν τό κατώτερον μέρος διά 
μεγάλιον διαστάσεων σχιστόλιθων ορθογωνίων άναμίκτων μετά μικρών ϊσο- 

δομικών, από του μέσου δέ περίπου καί άνω διά μικροτέρων ορθογωνίων 
πωρίνων ή σχιστόλιθων κανονικώς εκτισμένων καί συνδεομένοη' κατά τους 
αρμούς διά διπλών καθέτων πλίνθων οπτών1. Ζώνη δ’έκ γείσου λίθινου 
κανονικώς γεγλυμμένου μετ’ οδοντωτών πλίνθων περιβάλλει γυρωθεν δλας 
τάς πλευράς του ναού. Κατά δέ τήν άνατολ. πλευράν, ή ζώνη είναι κάτο)θι 
των τοξωτών άψιδωμάτων τών παραθύρων. 

Είκ. 1. Ή ανατολική πλευρά ιού ναού ιού ΓΑγ. Λαυρέντιου. 

Κατά τήν βόρειον καί τήν μεσημβρινήν πλευράν του ναοΰ προεξέχουσι 
κατα 0,50 τα ακρα τών πλαγίων κεραιών ύπολανθάνοντος σταυροΰ, άπολή- 

γοντα εις άετοομα και έχοντα άνά εν παράθυρον υπό τοξωτόν άψίδωμα έκ 
πλίνθων οπτών. 

Η ανατολική πλευρά έχει, ως εΐπομεν, τρεις τρίπλευρους κόγχας, αϊτι- 

νες έχουσιν ανα εν παράθυρον όρθογώνιον υπό άψίδωμα έκ τόξου έκ πλίν¬ 

θων οπτών καί οδοντωτών (είκ. 1). Τό παράθυρον τής μέσης κόγχης είναι 
κάπως μεγαλειτερον τών παραθύρων τών δυο άλλιον κογχών εχον δεξιά καί 
αριστερά ως παραστάδας δυο χωρίσματα διλόβων παραθύρων εκ λευκοΰ μαρ¬ 

μάρου ραβδαιτα μετά δυο κόμβων έκαστον, ένω τά τών άλλων κογχών παρά- 

θυρα έχουσιν ως παραστάδας επίσης χωρίσματα διλόβων παραθύρων εκ 

Κατά τήν βόρειον καί δυτικήν πλευράν, κατά τάς γωνίας, είναι έντετειχισμένοι 

ορθογώνιοι ογκόλιθοι σχιστόλιθου μέ άναγεγ?.υμμένα άτέχνως ζφα τετράποδα καί Ιχθΰν. 

(Πρβλ. ’Λρ βανιτόπουλον έν Πρακτικοις Άρχ. Έταιρ. 1910, σ. 218). 

Ή επί του Πηλίου μονή τοΰ αγίου Λαυρέντιου. 

λευκου μαρμάρου ραβδωτά μεθ’ ενός κόμβου προερχόμενα έξ αρχαιότερου 
Βυζαντινού ναοΰ. Τά παράθυρα ταΰτα τών κογχών είναι ορθογώνια υπό 
άψιδώματα τοξωτά έξ Οπτών καί οδοντωτών πλίνθων. ’Άνωθεν δέ τών παρα¬ 

θύρων ένετειχίσθησαν ώς τύμπανα θωράκια ή μικυκλικά έκ μελανοφαίου 
πωοίνου λίθου, φέροντα έν άναγλύφω έκτυπους διακοσμήσεις μετά διπλών 

σταυρών. Οίίτω τό μέν ύπέρθυρον τοΰ 

τής μέσης κόγχης παραθύρου φέρει ,^7; ΰ ^; Ί 
έκτν.-τον όμοίωμα ναοΰ ιιειά τριών 
τοσύλλων, άνά ένα έφ'έκάοιου κλίτονς. 

καί άνωθεν τοΰ μέσου τρούλλου υψοΰ- 

^Ιλων, τίν ίέ^φΪΰ,ΐϋ ίιίο'^,τιίίι'ι- 

δέ τύμπανον του τής αριστερά; κόγ- ,3 ||Ι 
χης παραθύρου φέρει ώς διακόσμησιν >7 ' 

άπλοΰν σταυρόν μετά βάσεως υπό άψί- 7 Β| 

δώμα. Καί δεξιά μέν κατά τήν γωνίαν . 88 

έχει δυο ρόδακας, έκ τών οποίων ό εις 
έξάφυλλος, δ δ’ έτερος κάτωθι αύτοΰ ■ ~ αιυ^~“*,|§ϊ 
φερει δυο τρίγωνα επαλ/ο)λα αντιυε- --—- ....... 

τως καί εντός κύκλου μικρού σταυρόν, Ε»κ 2 Παράθυρον τής μέσης κόγχης 
δεξιά δέ κατά τήν γωνίαν ρόδακα μετά μετά τυμπάνου καί αναγλύφου διακο- 

δυο τριγώνων επαλλήλων άντιθετως σμήσεως. 

καί σταυροΰ έν τώ κέντρω αυτών. 
Άνάλογον δέ διακόσμησιν φέρει καί τό ύπέρθυρον τοΰ παραθύρου τής άρι- 

στέρας κόγχης (είκ. 2). . 
”Ανω δέ τοΰ μετ’ οδοντωτών πλίνθων γείσου τής ανατολικής πλευρά; 

ή οικοδομή είναι ϊσοδομική Ικ μαλακών ορθογωνίων μικρών λίθων πωρί¬ 

νων χρώματος φαιοΐ. Τοιοϋτος πώρινο; λίθο; οδδαμοΰ εξάγεται εν Πηλίφ, 

ώς εμαθον, άλλ’ Ικομίσθη Ιξ Ιταλίας, ώς λέγουσιν οί κάτοικοι τής κωμοπό- 

λεως Αγίου Λαυρέντιου (ίδέ εικ. 1). 
"Οπως τώρα σώζεται δ ναός, καί όπως εξάγεται έκ τών έν ταϊς πλευραίς 

αύτοΰ έντετειχισμένων σποράδην διαφόρων τεμαχίων έκ λευκούς μαρμάρου 
καί μαλακού μελανός πώρινου λίθου καί πλακών μετά σταυρών ή εγχαράκτων 
επιγραφών, ύπέστη πολλάς ανοικοδομήσεις, ήτοι κατά τα έτη 1554, 1724 

καί 1764. 

Είκ. 2. Παράθυρον τής μέσης κόγχης 

μετά τυμπάνου καί ανάγλυφου διακο- 

σμήσειος. 
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Ή τελευταία δέ αύτη χρονολογία ανάγεται εις την οικοδομήν του νυν 

ναού, ήπς έγένετο μετά μεγάλης έπιμελείας καί στερεότητος ίσοδομικώς 

δι’ απλών πλίνθων κατά τούς αρμούς των λίθων κατ’ άπομίμησιν τού Βυζαν¬ 

τινού συστήματος1. Έφιλοτιμήθησαν δέ οϊ 'Λγιολαυρεντΐται ούτοι οικοδόμοι 

ού μόνον νά κτίσωσι τον ναόν, ύπερμεσούντος τού ΙΙΙ'αίώνος, μετά στερεό- 

τητος καί φιλοκαλίας, άλλα καί νά έντειχίσωσιν επί των εξωτερικών πλευρών 

αυτού πολλά τεμάχια μαρμάρων καί πτυρίνων λίθων μετά γλυπτών διακο- 

σμήσεων καί επιγραφών, έξ ών ώς άπό μίτου οδηγούμενοι θά διευκρινίσω μεν 

τάς διαφόρους φάσεις τής οικοδομής τής μονής κατά διαφόρους χρονολογικός 

περιόδους. 

λ' ΓΛΥΠΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΝΤΒΤΚΙΧΙΣΜΒΝΑ 

Έπί τής μεσημβρινής πλευράς είναι έντετειχισμένη ώς ύπέρθυρον πλάξ 

μαρμαρίνη εντός άψίδος έχουσα ώ; διακόσμησιν διπλούν σταυρόν, άνωθεν 

δέ δεξιά τεμάχιον λευκού μαρμάρου φέρον εντός κύκλου ρόδακα. Τό τεμάχιον 

τούτο προφανώς προέρχεται έκ τού παλαιοτέρου βυζαντινού ναού καί, ώς έκ 

τής τεχνοτροπίας αυτού εξάγεται, ανάγεται εις τον ΙΓ'- ΙΔ' αιώνα. 

’Άνωθεν δέ τής μεσημβρινής θύρας είναι εντετειχισμένον ώραίον τεμά¬ 

χιον λευκού μαρμάρου εχον πλουσίαν φυτικήν διακόσμησιν εν έπιπεδογλύφω 

τού ΤΓ' - ΙΔ' αίώνος, κάτωθεν δέ αυτού έπί λίθου μαλακού, πώρινου, είναι 

ομοίως εντετειχισμένον έτερον τεμάχιον μετ’ επιγραφής: 

*Ε Τ Η 1764 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15». 

Αριστερά δέ πλαγίως τής μεσημβρινής πλευράς, υπάρχει έτερον τεμά¬ 

χιον λευκού μαρμάρου έπίμηκες, ορθογώνιον, φέρον άνω έγγλύφους ραβδώ¬ 

σεις, κάτωθι δέ αυτών σταυρόν έκτυπον ανισοσκελή άπ?.ούν μετά κεραιών 

άποληγουσών εις τά άκρα εις τρίλοβον καί κάτωθι εις άγκνροειδές κόσμημα 

έν επιπεδογλύφω, έξ ού εκφύεται άλυσσος έξ ελλείψεων, πληρουμένων εντός 

υπό σταυροειδούς φυλλώματος. 

Έτερον δέ τεμάχιον έκ τού αυτού μνημείου μετά τού αυτού κοσμήμα¬ 

τος, μεγαλύτερον, είναι εντετειχισμένον έπί τής μεσημβρινής καί έτερον έπί 

τής βορείου πλευράς έν έπιπεδογλύφω. Τά τεμάχια ταύτα άνήκουσιν εις τύ 

αυτό μνημεΐον (είκ. 8). Τούτο δέ ώς καί έτερον δμοιον, άλλα φέρον άλλην 

πλουσίαν διακόσμησιν έκ ταινιοειδούς πλέγματος καί άνω σταυρόν, περί τού 

οποίου θά άναφέρο)μεν κατωτέρω, φαίνεται οτι θά ή σαν επενδύσεις μαρμά- 

ριναι των παρασιάδων τής ωραίας πύλης τού Βυζαντινού ναού, λέγω δέ 

τούτο, επειδή έχουσι τούς σταυρούς προς τά άνω. 

’ Μή λησμονώμεν δτι ανέκαθεν οί Άγιολαυρεντϊται ήσαν άριστοι οικοδόμοι. Όνό- 

μαια μάλιστα κτιστών έξ Αγίου Λαυρέντιου εύρίσκομεν έν έπιγραφαΐς καί εις τήν μονήν 

Ξενίας καί αλλαχού. 

Ή έπί τοΰ Πηλίου μονή τοϋ αγίου Λαυρέντιου. 389 

Τά τεμάχια ταύτα μετ’ άλΰσεων, παρεμφερή πως προς τά γλυπτά των 

έκκλησιών τής Φιλαδέλφειας έν Μικρά Άσία ή δύνανται νά χρονολογηθώσι 

μεναξύ τού ΙΓ' - ΙΔ' α’ιώνος. 

"Ετερον τεμάχιον είναι εντετειχισμένον υψηλά έπί τής ανατολικής πλευ¬ 

ράς δεξιά μικρόν, άποκεκρουμένον κατά τάς τρεις πλευράς καί άνηκον εις 

θωράκιον. Τό τεμάχιον τούτο φέρει πλέγμα έκ ταινιών έν έπιπεδογλύφω ^καί 

ανάγεται εις τον ΙΓ' έως ΙΔ' αιώνα. Τούτο ένεκα τού ύψους δεν είναι 

δυνατόν νά φωτογραφηθή. 

Είκ. 3. Γλυπτόν κόσμημα αλυσιδωτόν έν έπιπεδογλυφφ. 

Έπί δέ τής δυτικής πλευράς, ολίγον κάτω τού μέσου, αριστερά, είναι 

εντετειχισμένον πλαγίως τεμάχιον έπίμηκες λευκού μαρμάρου δμοιον μέ τό 

ανωτέρω περιγραφέν {πλάτ. 0,15), φέρον πλουσίαν διακόσμησιν, έκ πλέγμα¬ 

τος ταινιών πληρουμένων έντός υπό λογχοειδούς βέλους καί δύο τριφύλλων 

έν έπιπεδογλύφω (είκ. 4). "Ετερον δέ τεμάχιον, δμοιον καί των αυτών διαστά¬ 

σεων, είναι εντετειχισμένον έπί τής βόρειας πλευράς, άνωθεν τής μικρός θύρας. 

Τρίτον τεμάχιον δμοιον, μικρόν, έ'χον σταυρόν διπλούν εκτυπον υπό άψιδωμα 

καί αρχήν τού έκ ταινιών πλέγματος είναι εντετειχισμένον άπωτέρω επι τής 

βορείου πλευράς (είκ. 5). Τά τρία ταύτα τεμάχια άνήκουσιν εις τό αυτό μνη- 

μειον καί, επειδή ό σταυρός είναι πλάγιος έν συνεχεία μετά τού πλέγματος, 

έπεται δτι τό μνημεΐον ήτο διάζωμα τέμπλου καί άναγεται μεταξύ τού ΙΓ 

ΙΔ' αίώνος. Ανήκει δέ είς τό δεξιόν άκρον αυτού. Έτερον τεμάχιον, φέρον 

διπλούν σταυρόν, ανήκει εις δμοιον μνημεΐον. "Αλλο τεμάχιον στενόν και 

έπίμηκες (πλάτους 0,15) φέρει κυματοειδή φυτικήν διακόσμησιν, ής άνάλογον 

1 Πρβλ. Γ. Λοψιπάκη, Οί Επτά Άστε9ες τής άποκαλύψεως, Άθήναι, 1909, σ, 384. 

είκ. 196. 
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βλέπομεν και αλλαχού5. Έπί ιών πλευρών τέλος τού ναού είναι έντετειχισμένα 

καί διάφορα ανάγλυφα μελανός πώρινου λίθου κανονικά, Ορθογώνια, μικρών 

Είκ. 4. Τεμάχια έπιπεδόγλυφα μετά ταινιοοδών διακοσμήσεων. 

διαστάσεων μετά λίαν έκτυπων φυτικών διακοσμήσεων. Τά τεμάχια ταύτα 

ίσως δεν προέρχονται έκ τού Βυζαντινού ναού. Ύποθέτομεν δτι θά είναι 

Είκ. δ. Τεμάχιον έπιπεδογλΰφου μετά διπλού σταυροϋ. 

φραγκικής προελεύσεως. Λόγω δμως τού ύφους, εις τό όποιον είναι έντετει- 

χισμένα, δεν δυνανται να φωτογραφηθώσιν. 

1 ΙΙρβλ. Γ. Λαμπάκη, Οί Επτά Αστέρες τής άποκαλύψεως, ο. 385, άριθ. είκ. 202. 

Τό τεμάχιον έν τώ ναφ τοϋ άγ. Λαυρέντιου, διά τό ύψος, δεν έφωτογραφή6φ 

Ή επί του Πηλίου μονή τοϋ άγιου Λαυρέντιου. 

Β'· ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

Έν το> προαυλίφ τού ναού παρά τά κελλία τής βορείου πλευράς κεΐν 

ται τά εξής γλυπτά. 

1) Έν Θεοδοσιανόν μετά 

πριονωτής ακάνθου ήμιε- 

φΟαρμένον (είκ. 6). 

2) Έν Κορινθιάζον μετά 

μαλακής ακάνθου εκφυλι¬ 

σμένης. 

3) Έτερον Κορινθιάζον, 

κείμενον κατά την βορειοανα¬ 

τολικήν γωνίαν τού προαυλίου, 

Ιφ’οΰ στηρίζεται κίων ξύλινος 

ύποβαστάζων την στέγην των 

κελλίων. 

4) Κιονόκρανον άρχαΐον 

ιωνικόν καλής τέχνης. 

5) Τεμάχιον παλαιοχριστιανικού ή Βυζαντινού κιονόκρανου μετά σταυρού 

καί φυτικών διακοσμήσεων, κιβωρίου Άγιας 

6) Τεμάχιον κιονίσκου ραβδωτού μετά 

Τραπέζης. 

Γ'. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

Ό ναός είναι Βασιλική μετά τρούλλου (είκ. 7) καί καμαρωτού θόλου 

στηριζομενού επί έξ μονολίθων κιόνων μαρμάρινων. 

Είκ. 6. Θεοδοσιανόν κιονόκρανον 

καί ετερα γ?·.υπτά. 

ου, ίσως κιβωρίου Άγιας 

Είκ. 7. 'Ο τροϋλλος τοϋ ναοΰ τοϋ Αγίου Λαυρέντιου, 
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Τα κιονόκρανα των κιόνων τούτων ποικίλλουσι κατά την διακόσμησιν. 

Τούτων τά μεν τέσσαρα είναι Κορινθιάζοντα, όμοια με τα δύο άλλα τά κεί¬ 

μενα εν τώ προαυλίω μετά μαλακής ακάνθου, πάντως μεταγενέστερα τού ζ*' 

μ. X. αΐώνος, εν είναι καθαρώς Βυζαντινό*^ το δέ εκτον είναι βάσις αρχαίου 

κίονος ανεστραμμένη. 

Εντός δέ τού ναού σώζεται έπεστρωμένη ή βάσις τού μαρμάρινου τέμπλου, 

έφ’ ής φαίνονται οί τόρμοι προς γόμφωσιν των διαστύλων καί θωρακάον. 

λ'- επιγρλφαι 

Έπί των πλευρών τού ναού είναι έντετειχισμέναι διάφοροι έπιγραφαί 

επί τεμαχίων λευκού μαρμάρου, ή εντελείς ή κολοβαί, καί εν ηλιακόν ώρολόγιον. 

Έπί της δυτικής πλευράς υπάρχει: 1) ηλιακόν ώρολόγιον έπί ήμικυ- 

κλικής μαρμάρινης πλακός. 

Τό ηλιακόν τούτο ώρολόγιον διαιρείται εις ένδεκα ίσα μέρη διά δέκα 

γραμμών όρμωμένων έκ τού κέντρου καί άποτελουσών ένδεκα ίσους κώνους, 

των οποίων τάς βάσεις σχηματίζει ή «περιφέρεια τού ημικυκλίου. Έτέρα καμ¬ 

πύλη γραμμή περιθέει έσωθεν την περιφέρειαν τού ωρολογίου καί διά των 

γραμμών των ακτινών σχηματίζει ένδεκα τετράγωνα ισομεγέθη εις τά όποια 

ένεχαράχθησαν οί αριθμοί των ώρών διά των γραμμάτων τού αλφαβήτου. 

Αί ώραι είναι 1I καί άρχονται εκ δεξιών. Έν δέ τώ κέντρω τής πλακός 

υπήρχε καθέτως Ιμπεπηγμένον μεταλλικόν τριγωνικόν έλασμα δεικνύον διά 

τής σκιάς του τάς ώρας, υπέρ τώρα δεν υπάρχει. ΤΙ ήμικυκλική αυτή πλάξ 

τού ώρολογίου έχει διάμετρον 0,330 περίπου καί ύψος 0,17. 

Τό ηλιακόν τούτο ώρολόγιον είναι Βυζαντινόν. Περιέγραψαν δέ αυτό 

πρώτον 6 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, όστις έδημοσίευσε πανο- 

μοιοτύπως μόνον τούς διά τού αλφαβήτου αριθμούς ή δεύτερον ό κ. ’Αποστ. 

Σ. Άρβανιτόπουλος, όστις έδημοσίευσε πληρεστέραν εικόνα αυτού2, καί τρίτον 

ό κ. Σοοκράτης Βαμβάκος, όστις παραθέτει αυτολεξεί μετά τής αυτής είκόνος 

τά υπό τού Λ. ΙΙαπαδοποΰλου Κεραμέως γραφόμενα3. 

2) Έπί τής δυτικής επίσης πλευράς, χαμηλά, εις άπόστασιν ενός μέτρου 

από τής επιφάνειας τού εδάφους, δεξιά τής δυτικής θύρας, είναι έντειειχισμέ- 

νον τεμάχιον λευκού μαρμάρου στενόν (μήκ.0,30, πλ. Ο,Ιδ-0,17) καί έπίμηκες 

φέρον άνεστραμμένην την εξής Λατινικήν επιγραφήν: (ύψ. γρ. 0,07 εϊκ. 8). 

1 Έν τή Έπετηρίδι του Φιλολογ. Συλλόγου «Παρνασσού», έτος Ε', 1901 σελ. 122. 

1 Έν ιοΐς Πρακτικοϊς τής ’Λρχ. Έταιρ. 1910, ο. 213. είκ. 7, άρά). 1. 

3 Σιοκρ. Βαμβάκου, Ιστορία τοΰ χωρίου "Αγιος Λαυρέντιος, έν ’Αϋήναις 1927, 

σελ. 91-92. 

*Η έπί τοΰ Πηλίου μονή τοϋ αγίου Λαυρεντί 

Είκ. 8. Τεμάχιον Λατινικής επιγραφής. 

3) Αριστερά τής θύρας τής δυτικής πλευράς τού ναού είναι έντετειχι 

σμένον έτερον τεμάχιον τής αυτής επιγραφής (μήκ. 0,58 πλ. 0,15 ύψ. γρ. 0,06) 

Ε Ρ Ε ΕΛ/ ΝΙΑΑΜΑίΡΙΤΑΝ! 

Είκ. 9. “Έτερον τεμάχιον Λατινικής επιγραφής. 

Έκ τών δύο τούτων επιγραφών ό μέν Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς 

δημοσιεύει μόνον τήν πρώτην ΑΰΗΟΝΟ καί τής δευτέρας μόνον τήν λέξιν: 

Ρ Ε Ε V Ν ! Α 1, ό δέ Ά. Σ. Άρβανιτόπουλος δημοσιεύει διά προχείρου σχεδιά¬ 

σματος πανομοιοτύπως2, ούχί δρθώς άμφοτέρας ούτω: 

ΑΒΗΟΝΟ...καί6ΡΕΕνΐΑΕΙ3ΑΡ + ΤΑΝ 

4) Επίσης επί τής δυτικής πλευράς τού ναού είναι έντετειχισμένη ή εξής 

επιγραφή έπί λίθου: (είκ. 10). 

1 Έπετηρΐς Φιλολ. Συλλόγου «Παρνασσού», έτος Ε'. σ. 122 καί έξ. 

* Βλ, τά πρακτικά τής Άρχ. Έταιρ. 1910, σ. 213, είκ. 7, άριθ. 2 * 3. 
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&ΜϊΜλΐ>Η0ΘΗ Ο'&ζος Η£0£ · 

Φ2γ*?ΧΗΛ ΗΚΟΝΧ Λαϊ Ρ$Ν ΤΙ2Γ 

ευταίος άνακαινϊσεως του ναού τοΰ ΓΑγ. Λαυρέντιου. 

β Τ Η Α Υ Ξ Λ1 —Μ Α I· Ο Υ ΙΒ’ 

6ΞΑΝΑΚΤΗΟ0Η Ο ΘΙΟΟ ΝΑΟΟ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΔΙΑΚΟΝΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ 

«Έτη ,αψξό' (-=1704) — Μαΐον ιβ' (—12), 

εξανακτήαθη ό βιος ναός 

τον άργηδιακόνου Λαυρέντιον». 

'ΙΙ επιγραφή αυτή άναφέρεται μόνον υπό του κ. Α. Σ. Άρβανιτοποΰλου 
δια μικρών γραμμάτων ι. 

5) Έπί τής βόρειας πλευράς είναι έντετειχισμένον τεμάχιον λευκοΰ μαρ¬ 

μάρου, τό όποιον ήτο συνέχεια των ύπ’ άριθ. 2 και 3 Λατινικών επιγραφών 

(μήκους 0,50, πλατ. 0,16. ΰψ. γρ. 0,07), φέρον την έξης λατινικήν επιγρα¬ 

φήν (εικ. 11), ήν δεν ειδον οί άλλοι συγγραφείς και την οποίαν συμπλη- 

ροΰμεν [μ]β|Μο+ (= (ρ]Γίηιο). 

ικης επιγραφής 

6) Έπί τής βόρειας πλευράς, άνω υψηλά, έν τώ με 

κεραίας του ύπολανθάνοντος σταυρού τοΰ ναοΰ, υπό τό ά\| 

τειχισμένη μικρά ορθογώνιος μαρμάρινη πλάξ λευκοΰ μα 

πλ. 0,19) μετ’ επιγραφής Βυζαντινής, τής οποίας παρι 

φωτογραφικήν εικόνα (είκ. 12). 

Πρακτικά Άρχ. Έταιρ. 1910,213, 

Ή έπί τοΰ Πηλίου μονή του άγιου Λαυρέντιου. 395 

Είκ. 12 Ή είς την κατά τό 1378 άνέγερσιν τής Μονής άναφερομένη επιγραφή. 

«Ί*7? θεία και ειερά βασιλική και σταυροπιγια- 

κι μονή τον αρχιδιακόνου Λαυρέν¬ 

τιον άνηγέρθη εκ βάθρων έπί της 

βασιλείας Αλέξιου τοΰ Κομ(ν)ηνον δηα συν¬ 

δρομής καί επιστασίας Λαυρέντιου τον 

Μεγάλων. ’Έστειλεν ό ευσεβέστατος βασιλεύς 
εις τον όσιον χρυσών καί χρυσόβονλον καί 

ειέρα σκευή προς ηκοδομήν τον ναόν καί 

ετελειόθη ο ναός εις τους ,ζΩΠζ' 

από Λδάμ, από δέ Χρίστον 

μτοηΑϋτη ή σκήτι τής βασιλεικής 

μονής άνηγέρθη έπι Λαυρέντιον 

τον Μεγάλον’ ήν δέ επ' ονόματι 

τής Μεταμορφώσεως τον Χρίστον 

κ,αί τον προφήτου Ήλιον,» 
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Ή προκειμένη επιγραφή, κατά τον Α. Π. Κεραμέα, εύρέθη έν τή -θέσει 

«Προφήτης Ήλίας», ένθα υπήρχε νσΰδριον φερόίνυμον, τφ 1865, κομισθεΐσα 

δ’ εις την μονήν ένετειχίσθη, ώς εϊπομεν άνοιτέρω, έπ'ι τής βόρειας πλευράς 

του ναοί;. Έδημοσιεΰθη δέ τό πρώτον αυτή πανομοιοτυπως καί εις φυσικόν 

μέγεθος υπό του εξ Αγίου Λαυρέντιου καταγόμενου μονάχου Ζωσιμά Έσφι- 

γμενίτου, υφ’ ού καί έσχολιάσθη διά μακρών1. Ειτα άνεδημοσιευθη διά 

μικρογραμμάτου γραφής υπό Α. Παπαδοποΰλου Κεραμέως2 καί τό τρίτον 

πανομοιοτυπως υπό Σωκρ, Βαμβάκου3. Άγνοούσι δέ την επιγραφήν οΐ 

Γεώργ. Λαμπάκης καί Α. Σ. Άρβανιτόπουλος. 

7) Έπί τής βόρειας πλευράς άνωθεν τής βόρειας θΰρας είναι έντετει- 

χισμένη ώς ύπέρθυρον πλάξ δρθογοόνιος έκ μαλακού πώρινου λίθου φέρουσα 

έκτυπον διπλοΰν σταυρόν έπί βάσεως καί την έξης εγχάρακτον επιγραφήν; 

ΘΤΟΥΟ ,ΖΞΒ’ ΑΠΟΧΡίΣΤΟΥ ,ΑΦΝΑ’ 

I Ν Δ ιε' 

I ΓΝΑΤΙΟΟ ΜΟΝΑΧΟΟ 

Έτους ,ζξβ' ( = 7062= 1554) από Χρίστου ,αφνα' 

(= 1554 Ίνδ(κτιώνος ΙΕ'). Ιγνάτιος μοναχός (εντός του σταυροί). 

8) Επίσης έπί τής βόρειας πλευράς, του ναού είναι έντετειχισμένη μικρά 

ενεπίγραφος πλάξ λίθου πιορίνου μετ3 επιγραφής; 

«1724 άμμήν Δεκεμβρίου.... 
ΠΘυΠΛΚΔΑΙ (;)»* 

9) Έπί τής μεσημβρινής πλευράς, του ναοί είναι έντετειχισμένη επί 

λίθου μαλακού ήδε ή επιγραφή: 

ΕΤΗ 1764 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15» δ 

10) Έπί τής δυτικής πλευράς, έπί λίθου μαλακού, ή εξής: 

«"Ετη / αψξδ' ( — 1764) Μαΐον ιβ' (—12) 

εξανακτίοθη 6 Οΐος (—θειος) ναός 
τον Άρχηδιακόνον Λαυρέντιον.» 

Την επιγραφήν ταυτην δεν άναφέρουσιν οΐ Γ. Λαμπάκης, Α. Παπαδό- 

πουλος Κεραμεύς καί Α. Σ. Άρβανιτόπουλος. 

11) Έπί του τυμπάνου του τροΰλλου του ναοί, τό όποιον είναι οκτά¬ 

γωνον, είναι δι’ οπτών πλίνθων έντετειχισμένων ή χρονολογία «1764» (εΐκ. 7). 

1 Ζ ο; σιμά Έσφιγμενίτου, Ήμερολόγιον «ή Φήμη>, Έν Βόλφ 1886, μέρος 

2ον, σελ. 57. Πίναξ παρένθετος. 

1 Α. Π. Κεραμεύς, Έπετηρίς Φιλ. Συλλύγ. Παρνασσού, έτος Ε' 1901, σ. 115-128. 

2 Σ. Βαμβάκου, Ιστορία χοΰ χωρίου "Αγιος Λαυρέντιος, έν’ΑΟήναις 1927, σελ. 87. 

4 Τά γράμματα τοϋ 2°υ στίχου δεν έννοοϋμεν. 

6 Βλ. Α· ’Αρβανιτόπουλον έν Πρακτικούς τής Άρχ,Έταιρ. 1910, σελ. 213 κ.έξ. 

Ή έπί του Πηλίθίί μονή του άγιου Λαυρέντιου. 897 

ε'. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΠΡΟΛΥΛΙΩι 

12) Έν τφ προαυλίω, αριστερά καί πλησίον των δύο κορμών κιόνων 

παρά τά κελλία τής βορείου πλευράς, κείται, μεταξύ άλλων μαρμάρινων αρχι¬ 

τεκτονικών γλυπτών, καί τεμάχιον έπίμηκες καί στενόν, δμοιον μέ τά ύπ’ άριθ. 

2 καί 3 τεμάχια (μήκους 0,65 πλ. 0,15-0,18, πάχ. 0,27) λευκού μαρμάρου, 

άποκεκρουσμένον αριστερά, τό όποιον άπετέλει συνέχειαν τών έντετειχισμέ- 

νων έπί τής δυτικής καί βόρειας πλευράς τού ναού (2,3 καί 5) τεμαχίων 

τριών, φερόντων λατινικός έπιγραφάς, καί τό οποίον φέρει τήν έξης λατινι¬ 

κήν επιγραφήν (ύψ. γραμ. 0,06) (είκ. 13). 

Είκ. 13. Τεμάχιον μαρμάρου άνευρεθέν εν ύπογείφ κε^λίου 

μετά Λατινικής επιγραφής. 

... Ε I Α Ν ϋ β Ε Ε ΑΡΟΕΤΟΕΙγϋΙ... 

... Ε 8[3Π0ΐ] ί (?) Αηάτεε Αροείοΐΐ γ ϋΐ...1 

13) Έν τφ προαυλίφ καί παρά τά κελλία τής άνατολ. καί βόρειας πλευ¬ 

ράς, έν τή ΒΑ γωνία, κείται ή βρύσις τής μονής, επί τής όποιας έν τή αψι¬ 

δωτή καμάρα είναι έντετειχισμέναι δύο πλάκες λευκού μαρμάρου, έκ τών 

οποίων ή άνω είναι ορθογώνιος επιμήκης, φέρουσα δεξιά καί αριστερά κατά 

τά άκρα έ'γκοιλα τετράγωνα πλαισιούμενα καί σχηματίζοντα άνω άψίδωμα, 

έντός δ" αυτού έγγλυφον διπλοΰν σταυρόν τελευτώντα κάτω εις άγκυροειδές 

κόσμημα, εν τφ μέσφ δέ αυτών τήν έξης επιγραφήν (μήκ. 0,90 περ.) (εΐκ. 14). 

ΚΕ] ΣΕ«.ΠΤΒΡ;«Κ υ||| 

Τγ^ΤΤϊιβ'ΐΙΛΥΐϋΤΜΝΟίΐανείΛΥΙΓΑΟ Γί"3Π 

ΝίΥθΜ^θΜ-Μ3Γ^ΡΜ0Ν^ίΟΫιΝ ΙΐΑΑΑΐ 
Είκ. 14. Επιγραφή τοϋ 1790 έπί κρήνης. 

«, Α Ψ1] '■ Σεγπτ(εμ)6ρίου κ 

Πηγη διαυγής τας νόας λύει λνπας 

Νΐψον ανομήματα μή μάναν δψιν». 

1 Τά τεμάχια ιών τεσσάρων τούτων Λατινικών επιγραφών θά προσπαθήσωμεν νά 

συναρμολογήσωμεν κατώτεροι. 



Την επιγραφήν ταύτην μόνος ό κ. Α. Σ. Άρβανιτόπουλος αναφέρει 

δστις παραθέτει πανομοιοτύπως μόνον τον 2ον στίχον αυτής και διορθοΐ την 

λέξιν νοαο είς ν=αο, ήτοι1: 

<- Πηγή διαυγής τα·; νέας λύει λνπας.» 

14) Κάτωθι τής ανωτέρω επιγραφής είναι εντετειχισμένη μεγαλύτερα 

πλάξ μετ5 επιγραφής μακράς εξ επτά στίχων μίσχους 0,95, υψους 0,02 καί 

υψους γραμμάτων 0,03 ώς εξής: 

Είκ. 15. Ή έπί χής κρήνης μακροχέρα επιγραφή 

«'Π πηγή αντη ρέι τόϊς διψώσιν νδωρ 

ρέει τό ποτιμότατον νδωρ τής 

κρήνης ταντης εξόδοις και βοήθεια \ 

αυτοχθόνων και ξένων ευλαβών χριστιανών, 

συνδρομή και συνεργεία έργφ; 

και λόγω του Ιεροδιακόνον κυρ Δανιήλ, 

έπιτροπενοντος τον αγίου Δημητριάδος, έπιστα 

αία τε και προμηθ(ε)ία τον ήγονμενευοντος 

δσιωτάτου παπά κυρ Γερασίμου και τον 

ανταδέλ\ψου αυτόν παπά Βησσαρίωνος, 

τό μνημόσυνον πάντων τών βοηθησάντων 

και συν \ δρομησάντων και κοπιασάντων 

έστί' είς αιώνα τον άπαντα. 

επτει 

Πβ. Πρακτικά τής Άρχαιολ. Εταιρείας 1910, σελ. 214 (άριθ. 4), 
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15) Έπί κρήνης κείμενης εξω τής μονής και πλησίον αυτής, βορείως, 

είναι εντετειχισμένη πλάξ μετά τής εξής επιγραφής: 

λ Εν ετει 1784 Αύγουστου 18 

άνεκαινίσθη αντη η πηγή 

διά δαπάνης τού μοναστηριού, 

μεγίστης ανομβρίας γενομένης, 

ής ονδεις τών ανθρώπων μέ/ινηται» ι. 

Τ'. ΤΟ ΚΣΙΠΈΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

Ό ναός τής μονής του "Αγίου Λαυρέντιου έσωθεν δεν έχει τοιχογρα¬ 

φίας. ΊΙ άρχικώς δεν ίστορήθη ή, αν ίιπήρχον τοιαυται, θά έπεχρίσθησαν 

βραδύτερον. Ύποθέτομεν όμως δτι μάλλον άρχικώς ό ναός μετά την ανοι¬ 

κοδόμησα· του κατά τό 1704 δεν θά έκοσμήθη διά τοιχογραφιών. 

Ουχ ήττον δμως εντός του "Ιερού Βήματος είναι άνω επί τής κόγχης 

τοιχογραφία παριστάνουσα την Θεοτόκον Λεομένην (Πλατυτέραν). ’ Ανω δέ 

επι του θόλου του ΤεροΟ Βήματος καί ακριβώς άνω τής "Αγίας Ύραπέζης 

είναι δυο μεγάλαι τοιχογραφίαι ορθογώνιοι, έκ τών οποίων ρ μία δεξιά εΐκο- 

νίζει την Πεντηκοστήν, ή δέ άλλη αριστερά την σπανίαν παράστασιν, κατά 

τον Γ. Ααμπάκην, τών Αποστόλων βαλλόντων κλήρους προς αντικατάσταση- 

Ίουδα του Προδότου. Έπί ταύτης άνέγνω ο Λαμπάκης την ΰλως σόλοικον 

επιγραφήν: 
ΟΙ Α Π Ο Τ ΟΛΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΚΛΗΡΟΟ2. 

Τό "Ιερόν Βήμα δμως είναι σκοτεινόν καί δυσκόλως διακρίνονται «ΐ 

τοιχογραφία», άς ό Λαμπάκης μετεχειρισθεϊς τεχνητά φώτα διέκρινε. 

Επίσης καί αί φορηταί εικόνες του εικονοστασίου, του Χρίστου, τής 

Θεοτόκου καί του οσίου Λαυρέντιου, του ίδρυτοΰ τής μονής τω 1378, είναι 

έργα αύστηράς Βυζαντινής.τέχνης του Ι<7' αιώνος3. "Η εϊκών δμως του οσίου 

Λαυρέντιου, ώς άπεικόνισεν αυτήν ό Ζωσιμάς Έσφιγμενίτης έν τή ύπ’ αυτοΰ 

άνατυπωθείση Ακολουθία του οσίου Λαυρέντιου καί ό εκ τουτου 

παραλαβών Σωκράτης Βαμβάκος4, δεν ομοιάζει ποσώς μέ την εικόνα του 

οσίου έν τώ εικονοστάσια) του ναοί τής μονής, ήτις είναι έργον του ΙΓ' 

αιώνος καί έφ’ ής άναγινώκεται ή επιγραφή: 

«Αέηαις τον δούλου τον θεόν Αποστόλων τον Νομεικον 

και τής συνοδίας αυτόν» 5. 

1 ΙΙρβλ. καί Άπ. Σ. Άρβανιτόπουλο ν, έν Πρακτικοί; χής ’Λρχαωλ. Εταιρείας 

του 1910, σελ. 214. 
* -ΕπιΟι Γ. Λαμπάκην έν τφ Δελτίο) τής Χριστιαν. *Λρχαιολ. Έταιρ. τεύχος Δ', 

σελ. 14-15. 
5 Γ. Λαμπάκης έν Δελχάρ Χριστ. 'Λρχαίολ. Εταιρείας τεύχος Δ , 1904, σελ. 14. 

« Σωκρ. Β α μ β άκ ο υ, Ιστορία τού χωρίου “Αγιος Λαυρέντιος, ’Λθήν. 1927, σελ.98. 

1 Λαμπάκης, “Ενθ' άν. σελ. 14. 
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\ πο δέ τήν εικόνα της Θεοτόκου του εικονοστασίου άναγινώσκεταί 
ή επιγραφή : 

«Λέηοις τυν όονλον τον θεόν /Ιαμαοκηνον μονάχου. 

Χειρ 1Ιαναγιώζον Ιερέως» *. 

"Ανωθεν του Ισωνάρθηκος του ναού είναι παρεκκλήσιον, εις ό άνέρχε. 
ταί τις διά ξύλινης κλίμακος σεσαθρωμένης, εν δε τώ έσωνάρθηκι αυτω είναι 
μαρμάρινη φιάλη αγιασμού εχουσα εγγλυφον σταυρόν, έφ’ ου άλλοτε υπήρχε 
μετάλλινος σταυρός μέ εγχάρακτον επιγραφήν: 

"Εχει δέ ή φιάλη ύψος 0,40 καί πλατ. 0,35. 

Ι·*ν ΓΦ ναΦ ιέλος σώζεται τό κρηπίδωμα τοΰ τέμπλου του αρχαίου ναοΰ 
μαρμάρινου, φέρον τόρμους προς γόμφωσιν των διαστΰλων καί θωρακίων, 
ιό; καί ανωτέρω εΐπωμεν. 

Ζ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ο'. Αρχιτεκτονικά 

Εκ των ανωτέρω περιγραφέντων γλυπτών προκυπτουσι τά έξης χρονο¬ 
λογικά συμπεράσματα: 

1) Οί έν τφ ναφ έξ μονόλιθοι κίονες καί οί τρεις εις τεμάχια εν τω 
προαυλίφ τής μονής (ών είς μέν έχει μήκος 0,90 έτερο; δέ 1,55, διάμετρον 
δ «μφόιεροι 0,30) φαίνονται δτι άνήκουσιν εις άρχαϊον ναόν Ελληνικόν 2. 
Λαμβανομένου δ’ ύπ’ ό'ψιν του ανωφερούς τής όδου έκ Λεχωνίων ή Άγριας 
εϊς τον Άγιον Λαυρέντιον, βατής μόνον εις ήμιόνους καί πεζούς, είναι δόσκο- 

λον νά ύποθέσωμεν υτι οί κίονες ούτοι μετηνέχθησαν Ικ Λεχωνίων, ένθα 
κεΐνται τά ερείπια τής αρχαίας πόλεως τής Μαγνησίας Μεθώνης. Δεν ήτο, 

φρονοΰμεν, δυνατόν μεγάλα καί επιμήκη μάρμαρα νά μεταφερθώσιν ύπό των 
Βυζαντινών εις την μονήν του Αγίου Λαυρέντιου δι’ όδου 'έλικοειδους καί 
ανωφερούς εν μέσω ελαιώνων κειμένης καί διακοπτομένης υπό βαθέων καί 
αποτόμων ρυα'κων. 

Ό έν Άγίφ Λαυρεντίω ίερεύς αίδ. ΙΙαπα Παύλος καί άλλοι κάτοικοι 
μάς ειπον ότι κατά την ΝΔ γωνίαν του προαυλίου τής μονής, έξω καί κάτωθι 
του δυτικου τοίχου ίου προαυλίου, προ ετών, κατ’ ιδιωτικά; άνασκαφάς, 

εύρέθησαν λίθοι αρχαίου οικοδομήματος ορθογώνιοι καί δυο άρχαίαι Ελλη¬ 
νικά^ επιγραφαι (ψηφίσματα). Έκ των επιγραφών τούτων ή μία άπόκειται 
έν τω Μουσείω Βόλου, τίς οίδε πότε κομισθεΐσα καί δημοσιευθεΐσα υπό του 

1 Λαμπάκης. Ένθ’ άν. ο. 14. 

, * Ό τρίι0? κίων ^«<?ελήφθη υπό των κατοίκων, ώς έμάθομεν, καί ένρησιμοποιήθη 
ως οδοστρωτήρ ! 
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ΙνΟΓΠ1* ή δέ ά'λλη άπόκειται εν τφ γραφείφ τής Κοινότητος τοΰ Άγ. Λαυ¬ 
ρέντιου. Ή δευτέρα αΰτη είναι άποκεκομμένη υπό των Βυζαντινών άνω, 

κάτω, δεξιά καί αριστερά, μεταποιηθεΐσα ύπ’ αυτών εις επίθημα κιονόκρα¬ 
νου χιορίσματος διλόβου παράθυρου 2. 

Έάν όντως κατά την ΝΔ. γωνίαν, κάτωθι τοΰ προαυλίου, εύρέθησαν 
έοείπια αρχαίου Ελληνικού ναοΰ καί αί ανωτέρω δυο έπιγραφαί, άποδεικνΰε- 

ται άναμφιβόλως δτι ΰπήρχεν Ικεϊ αρχαίος Ελληνικός ναός, έξ ου έλαβον οί 
Βυζαντινοί τούς κίονας καί άλλα μάρμαρα, τά όποια διεκόσμησαν διά ποικί¬ 
λων διακοσμήσεων καί μετεποίησαν εις αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ Βυζαντινοΰ 
ναοΰ καταστρέψαντες καί τάς Ελληνικά; έπιγραφάς 3. Ίσως παρά την μονήν 
νά ύπήρχεν άλλοτε αρχαία τις Ελληνική κώμη υποκείμενη εις τήν Μεθώνην, 

κειμένην έν Λεχωνίοις, ίσως καί ναός τις Ελληνικός. Πασίγνωστον άλλως τε 
τυγχάνει δτι οί παλαιοί Χριστιανοί καί οί Βυζαντινοί ίδρυον τάς εκκλησίας 
καί τάς μονάς των συνήθως εις τήν θέσιν αρχαίων ναών, άφ’ ενός μέν διά 
νά εξαφανίσουν τά ϊχνη τής αρχαίας λατρείας, άφ’ ετέρου δέ διά νά εχωσι 
πρόχειρον τό υλικόν τής οικοδομής. 

2) Τά έν τη μονή κιονόκρανα ποικίλλουσι κατά τον ρυθμόν. Έχομεν 
άρχαϊον Ιωνικόν κιονόκρανον, διάφορα Κορινθιάζοντα ?εξ κιονόκρανα, έν 
καθαρώς μέσο βυζαντινών χρόνων καί μίαν βάσιν κίονος τεθεΐσαν άντιστρό- 
φως έν εΐδει κιονόκρανου έν τφ ναφ. Τά κιονόκρανα ταΰτα προέρχονται 
άλλα μέν έκ παλαιοχριστιανικής έκκλησίας, άλλα δέ, ώς καί έν κιονόκρανον 
κιβωρίου Άγ. Τραπέζης έν τω προαυλίφ, έκ τής Βυζαντινής μονής. 

Άλλα τά παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα πώς έκομίσθησαν εις τήν μονήν; 
Πιθανώς θά μετηνέχθησαν επί ήμιόνων έκ τής άρχαίας Μεθώνης (Λεχωνίων), 

ήτις είναι γνωστή κατά τούς τελευταίους Βυζαντινούς χρόνους υπό τό όνομα 
Λυκών ια4. 

Τά κιονόκρανα είναι διάφορα χρονολογικώς καί κατά ρυθμόν. Τά έξ 
Κορινθιάζοντα κιονόκρανα, έκ των οποίων τέσσαρα μέν είναι έπί των κιόνο^ν 
εν τφ ναφ, δΰο δέ κεΐνται έξω έν τφ προαυλίφ δεικνυουσιν οτι άνήκον εις 
τούς έν τφ ναφ εξ κίονας. Βραδΰτερον κατά τάς διαφόρους άνακαινίσεις τοΰ 
ναοΰ ίσως θά έφθάρησαν δΰο κιονόκρανα, ιδίως κατά τήν τελευταίαν έπι- 
σκευήν τοΰ 1764, καί άντικατεστάθησαν δΤ ενός κιονοκράνου ιδιορρύθμου 

1 Οοτρυε Ιηεοπράοηηιη ΟΓαβο&Γαιπ, τόμ. IX, μέρ. 2°ν, Τ1αβ55£ΐ1Ϊ3.β, Νο 1106. 

2 Αυτόθι, Νο 1112. 
8 Ό κ. Άρβανιτόπουλος {Πρακτ. *Αρχ. Έτ. 1910, 213) αναφέρει δτι έν τφ ναφ 

είναι έκτισμένοι πολλοί ορθογώνιοι μεγάλοι λίθοι καί πλάκες έξ Ελληνικών καί Βυζαν¬ 

τινών κτισμάτων. 
* Τό δνομα Λεχωνιά είχε μετατραπή ύπό τών Βυζαντινών λογιών είς Λυκών ια. 

Τό αληθές δμως είναι Λεχώνη προελθόν έκ τοΰ Μεθώνη, καί ό πληθυντικός Λεχω¬ 

νιά επειδή είναι δύο συνοικίαι. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 20 
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Βυζαντινού των υστεροβυζαντινών χρόνων 1 και δια μιας βάσεως κίονος τεθεί- 

σης ανεστραμμένα):. Ία έξ Κορινθιάζοντα ταυ τα κιονόκρανα δεν είναι αρχαιό¬ 

τερα τοΰ 6°” μ. X. αίώνος2. Τό δέ εν εΐκόνι 6 μετά πριονιστής ακάνθου 
κιονόκρανου ανάγεται εις την μ. X. εκατονταετηρίδα καί είναι Θεοδοσια- 

νόν. Ή ποικιλία δέ αύτη των παλαιοχριστιανικών κιονόκρανων καί ενός 
Βυζαντινού μάς δίδει την υπόνοιαν δτι ταύτιι θά έκομίσθησαν έκ Λεχωνίων. 

Διότι άμφιβάλλομεν. αν ΰπήρξεν εν άγίω Λαυρεντίω ποτέ παλαιοχριστιανική 
εκκλησία πολυτελής· μάλλον βέβαιον είναι δτι προ τού ΙΓ' αίώνος δεν ύπήρ- 

χεν ενταύθα ούτε μονή ούτε εκκλησία. Καί τό εν δέ μόνον κιονόκρανου Βυζαν¬ 

τινού τύπου των τελευταίων χρόνων πιθανότατα θά έκομίσθη εκ Λεχωνίων. 

Ώς προς δέ τά λοιπά Βυζαντινά αρχιτεκτονικά γλυπτά, ταύτα προφα- 

νώς άνήκουσιν εις την ΤΓ' εκατονταετηρίδα, δτε ίδρύθη ή μονή3. 

3) Τά άλλα Βυζαντινά αρχιτεκτονικά τεμάχια λευκού μαρμάρου μετά 
διακοσμήσεων γλυπτών εν έπιπεδογλύφφ διαιρούνται εϊς δύο κατηγορία:: 

α' Εις τεμάχια στενά καί επιμήκη μετ’ έπιπεδογλύφων διακοσμήσεων 
φυτικών, ή πλεγμάτων ταινιών ή άλυσσιδωιών, ή τεμαχίων θωρακίων μετά 
πλεγμάτων ταινιών, πάντων έπιπεδογλύφων (πρβλ. είκ. 3. 4, 5), καί 

β' Εις τεμάχια ορθογώνια έν εϊδει μικρών θωρακίων μετά λίαν έκτυ¬ 

πων πλουσίων φυτικών διακοσμήσεων, λίθου όμως μελανοφαίου, μαλακού 
πώρινου, άτινα διά τό ύψος, εις τό όποιον είναι έντετειχισμένα έν τω ναψ 
δεν είναι δυνατόν νά φωτογραφηθώσιν. 

Τά πρώτα των τεμαχίων τούτων μετ’ έπιπεδογλύφων διακοσμήσεων 

προέρχονται ασφαλώς έκ τής Βυζαντινής μονής καί ανάγονται χρονολογι- 

κώς εις τον ΙΓ' έως ΙΔ' αιώνα (1200- 1400). Ία δέ δεύτερα μετά λίαν έκτυ¬ 

πων πλουσίων φυτικών διακοσμήσεων θωράκια επί μελανός πώρινου λίθου 
δεν είναι Βυζαντινά, άλλα μάλλον φραγκικής προελεΰσεως, αναγόμενα χρονο¬ 

λογικά); ή εϊς τον ΙΓ' αιώνα, δτε ήτο Φραγκοκρατία έν Έλλάδι, ή καί εις τον 
ΙΕ', οτε οΐ Βενετοί κατεϊχον τά Λεχωνιά. Την φραγκικήν δέ προέλευσιν ένι- 

σχύουσι καί τινα τεμάχια έντετειχισμένα έν τω ναφ, έν δέ κείμενον έξω τού 
ναού, φέροντα λατινικά; έπιγραφάς, περί των οποίων θά εΐπωμεν ευθύς 

κατωτέρω. 

β'. Έηιγραφαι 

Εϊδομεν ανωτέρω δτι πάσαι αί έπιγραφαί είναι χρονολογημένα!, πλήν 
μιάς Λατινικής εϊς τεμάχια, έκ των οποίων τρία είναι έντετειχισμένα επί των 

1 Λυπούμεθα όΐΐ ένεκα τού ύψους δέν ήδυνήΟημεν νά ψωτογραφήσωμεν τύ κιονό¬ 

κρανο ν τούτο. 

2 Όμοιον ή άνάλογον νομίζομεν ύτι κεϊται και έν ιώ Μουσείο) Νέας ’Λγχιάλου. 

8 Καί ό κ. :Α ρβανιτόπουλος λέγει (Πρακτικά Άρχοιολ. Έταιρ. 1910, 213) δη 

τά γλυπτά ταΰια εΐιαι σύγχρονα των έν τή Επισκοπή "Ανω Βόλου, όχι όμως καί Νέας 

Άγχιάλο», ώς γράφει. 
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εξωτερικών πλευρών, δυτικής καί βόρειας, τοΰ ναού, εν δέ κείται έν τφ προ- 

αυλίω άνευρεθέν τελευταίως εν τινι ΰπογείω των κελλίων. Τό τελευταΐον τούτο 
δέν είναι έκδεδομένον, ούτε γνωστόν εις κανένα έκ των περί τής μονής 
γραψάντων. 

Ή Λατινική αύτη επιγραφή, κατά τεμάχια, έχει ώς εξής (ϊδέ εικόνας 

8, 9, 11 και 13): 

Ιον) 4- Α Ο Η Ο Ν Ο [Γ6111]. 

2°ν) Ε5Ε1ΑΝΡΚΕΕ ΑΡΟΕΤΟίΙ + ΟΙ- 

3ον) Ε Ρ Ε Ε V Ν I Α ΑΜΑΕΡΙΤΑΝΙ 

4ον) [Ρ?] β I Μ Ο 

’Ήτοι: 1) γ Αά Ιιοηο [τβιη]. 

2) Ε Ε(αη)οίί Αηάνεβ Αρο$ίοΙίγ Όί[α εοηί]. 

3) Ε ρεεηηία Α νιαΐβΐαηί. 

4) [Ρ?]Ηιηο. γ. 

Ή επιγραφή αύτη, εξ ής βεβαίως λείπουσι τεμάχια, προέχεται προφα¬ 

νώς έκ Λατινικής εκκλησίας τιμώμενης (επ’ δνόματι τού Αποστόλου Άνδρέου 
(Αά 1ιοπο[γ6Πι] Απάτοε Αροδίοΐί γ. "Αλλά πού έ'κειτο ή Λατινική αύτη 
εκκλησία; Έν τη μονή "Αγίου Λαυρέντιου ή έν Λεχωνίοις; καί εϊς ποιον αιώνα 

ανάγεται χρονολογικώς ή επιγραφή; 

Ό Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, δστις γνωρίζει μόνον τά δύο 
τεμάχια τής Λατινικής επιγραφής *}*Η ον ο [τεηι] καί ρ Ε Ε ν ν ι α, εϊς την 

περί τής μονής "Αγίου Λαυρέντιου πραγματείαν αυτού ή λέγει δτι αύτη ανάγε¬ 

ται εις τον ΙΓ' αιώνα (1200-1300), «δτε και ή Θεσσαλία περιήλθεν εις την 

κατοχήν των Φράγκων» καί πιστεύει «ότι αυτή αυτή ή μονή οφείλει την 
σνσταοίν της εις τάγμα Λατίνων μοναχών τούτο δε λέγων στηρίζομαι, λέγει, 

πρώτον εις την ρωμαϊκήν καταγωγήν τον Αγίου Λαυρέντιον τον διακόνου, 

δεύτερον εις τό είδος τής κατασκευής τού εν τή μονή ναού, δστις εχει τι τό 

ζενύτροπον εν σχάσει προς άλλας παλαιός ημών μοναστηριακός εκκλησίας, και 

τρίτον εις την διάσωσιν εν αυτή τή μονή λειψάνων λατινικών τινων επί μαρ¬ 

μάρου επιγραφών τον 1.30ν αίώνος·». Και προσθέτει δτι «τά τεμάχια ταντα 

ενετειχίσθησαν πιθανώς εκεί τω 1378 ετει, δτε καί ή μονή είχεν άνεγερϋή εκ 

βάθρων και ό ναός επισκευασθή». 

Εϊς τά ανωτέρω τού Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως παρατηρούμεν τά 
έξης: Έάν ή Λατινική αύτη επιγραφή ανάγεται εϊς τον ΙΓ' αιώνα, δτε καί 
ή Θεσσαλία περιήλθεν εϊς την κατοχήν των Φράγκων, τότε ΐσως ή μονή θά 
κατελήφθη υπό Καθολικού τίνος τάγματος μοναχών, δτε ό δεσπότης τής 

1 Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Σημειώσεις έξ 'Αγίου Λαυρέντιου, (Έπε- 

τηρίς Φιλολ. Συλλόγου «Παρνασσού» έτ. Ε', 1901, οελ. 116 καί εξής). 
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Ηπείρου Μιχαήλ ο Β', ό όποιος είχε πολλά κτήματα έν Θεσσαλία, έδωκεν 
εις την -θυγατέρα αύτου Άνναν, τήν συζευχθεισαν τον πρίγκιπα τής Άχαΐας 
Βιλεαρδουινον, ως προίκα τά Λεχωνιά, ήτοι τήν περί τήν Λημητριάδα χώραν 

Ή Λατινική όμως αΰτη επιγραφή είναι δυνατόν νά ανάγεται και εις 
τον ΙΕ αιώνα άρχόμενον. Γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας δτι τω 1403 ή Ένε- 

τία έπέτυχεν παρά του Τούρκου ήγεμονόπαιδος Σουλεϊμάν τήν επιστροφήν 
εις αυτήν των Αθηνών και τήν παραχώρησιν λωρίδας γης πέντε μιλιών εν 
Λεχωνίοις, έναντι τής Εύβοιαςτω δέ 14] 1, μετά τήν ήτταν του Σουλτάν 
Σολεϊμάν καί τήν έκπτωσιν αύτου έκ τού θρόνου υπό τού αδελφού του 
Μουσά, η Ενετια επέτυχε πάλιν τήν διατήρησιν των κτήσεων τού Πτελεοΰ 
καί των Λεχωνίων 1 2 3. Τότε, από τού 1403 έως τού 1423, οτε ό Σουλτάν Μουράτ 
ό Β' κατέλαβε διά τού στρατηγού Τουρχάν βέη έκ νέου καί όριστικώς πλέον 
τήν Θεσσαλίαν, πιθανώτατα τότε, θά κατελήφθη ή μονή τού Άγ. Λαυρέν¬ 

τιου υπό Λατίνων μοναχών καί έγένετο Καθολική (Λατινική), τελούσα υπό 
τήν προστασίαν τής Ένετίας. Ή μονή θά έγκατελείφθη υπό των καθο¬ 

λικών μετά τήν Τουρκικήν κατάκτησιν τής Θεσσαλίας, ή καί βραδύτερον, 

κατά τούς πολέμους Μωάμεθ τού Β' κατά των Ενετών τώ 1470, υτε έκυ- 

ριεΰθησαν ΰπ’ αυτού αί Ένετικαί κτήσεις, ή Χαλκίς μετά τής Εύβοιας, 

ύ Ώρεός καί τό Πτελεόν. Τήν ούτως έγκαταλειφθεισαν μονήν κατά τήν ανω¬ 

τέρω εικασίαν θά άνεκατέλαβον οί ορθόδοξοι μοναχοί. Πιθανωτέρα όμως 
φαίνεται μοι η πρώτη εκδοχή, ότι δήλα δή ή μονή θά κατελήφθη επί Φρα¬ 

γκοκρατίας μετά τό 1204, ό δέ όσιος Λαυρέντιος θά έπανίδρυσεν αυτήν ήρει- 
πωμένην ευρών τω 1378. 

Μίαν δυσκολίαν ακόμη μάς παρέχει ή Λατινική επιγραφή ώς προς τό 
όνομα του αγίου, επ’ όνόματι τού οποίου ετιμήθη ό ναός καί ή μονή. Ανα¬ 

φέρει δηλα δή αύτη ότι ή εκκλησία καί ή μονή έτιμάτο επ’ όνόματι τού 
Αποστόλου Άνδρέου· εν τω 3°·’ τεμαχίω άναγινώσκομεν ε ροουηία ΛηιαΙΠ- 

ΙίΠΐΐ. Ή λέςις Αηιαίίίί&ιπ μάς άγει εις τήν πόλιν ΛηιπΙίί4 τής Κάτω Ιτα¬ 

λίας, ητις ήτο κατά τον ΙΑ' αιώνα σπουδαιοτάτη εμπορευόμενη μέ τήν Κων- 

1 Κατά τον Μαρίνον Σανυΰτον Τορσέλι έδωκε τό φρουρών των Λεχωνίων μετ’άλλων 

διαφόρων γαιών. Ηορϊ, ΟεδοΙιΐοΜε Οηεοΐιοηίαηάδ έν τφ Οφ τύμφ τής Επο)·1τ1ορϋάΐβ 

ν°η ΕΓδοό ιιηά Οηιόοι-, σ. 282. — Α. Μηλιά ράκη, Τό Βασίλειον τής Χικαίας καί τό 

Δεσποτάτον τής Ηπείρου, σ. 521. — Λ. Τσοποτοΰ, Γή καί Γεωργοί Θεσσαλίας, έν 
Βόλο) 1912, σ. 4. 

2 Μιχαήλ Δούκας, σ. 78 καί έξ. έκδ. ΝίβόιιΗι*. — Λ. Κ. Τσοποτοΰ, Γή καί 
Γεωργοί Θεσσαλίας, σ. 26. 

Ο Ενετός μάλιστα βαίλος Εύβοιας ώψειλε νά θεωρή τά Λεχιόνια ώς μίαν οχυρόν 
Οέσιν στρατιωτικήν απέναντι τής Εύβοιας. 

4 Τήν άνακοίνωσιν ταύτην περί τής πόλεως Λπιαίίί οφείλω εις ιόν κ. Παναγ. Σ. 

Τοπαλην, εις ΰν καί δημοσίφ εκφράζω τάς ευχαριστίας μο». 
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σταντινούπολιν, τό ΑίγαΤον, Συρίαν καί Αίγυπτον, έχουσα μάλιστα καί 
μητροπολιτικόν ναόν επ’ όνόματι τού Άγιου Λαυρεντίόυ ι. 

Κατά τό 1378 έτος, ώς αναφέρει ή ύπ’ άριθ. 6 Βυζαντινή επιγραφή, 

η μονή άνηγέρθη εκ βάθρων, τουτέστιν ύπέστη γενικήν άνακαίνισιν, επί τής 
βασιλείας Αλεξίου τού Κομνηνού διά συνδρομής καί επιστασίας τού οσίου 
Λαυρέντιου τού Μεγάλου, επ’ όνόματι τού αρχιδιακόνου Λαυρέντιου, τον 

όποιον εορτάζει καί ή Όρθόδοξος Εκκλησία. 

Ό Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ώς προείρηται, φρονεί οτι ή 

μονή οφείλει τήν σΰστασίν της εις τάγμα Λατίνων μοναχών στηριζομενος εις 
τό είδος τής κατασκευής τού έν τη μονή ναού, όστις εχει τι τό ξενότροπον, 

κατ’ αυτόν, εν σχέσει προς τάς άλλας παλαιάς ημών μοναστηριακός εκκλη¬ 

σίας. Ημείς δεν βλέπομέν τι τό ξενότροπον καί μή συμφωνούν με τας παλαιάς 
ημών μοναστηριακός εκκλησίας. Τουναντίον ο ναός και η μονή είναι καθ ολα 
όμοια κτίσματα μέ τάς παλαιάς μονάς καί τά καθολικά αυτών. Τετράγωνον 
ευρύ οικοδόμημα των κελλίων περιβάλλει τον έν τω κέντρψ αυτού τρίκογχον 
ναόν ρυθμού Βασιλικής μετά τροΰλλου καί έσωνάρθηκος. Τό βέβαιον μόνον 
είναι ότι Λατίνοι μοναχοί εγκατεστάθησαν έν τη μονή, ώς εξάγεται έκ των 
Λατινικών επιγραφών, ήτις άρχικώς έτιμάτο έπ δνόματί' τού Αποστόλου 

Άνδρέου. 
Έτέρα σπουδαιοτάτη επιγραφή χρονολογημένη είναι ή ύπ’ άριθ. 6 

(εϊκ. 12). Αύτη είναι χαραγμένη έπί μαρμάρινης πλακός ύψ. 0,24 καί πλάτους 
0,19 και εύρέθη εν έτει 1865 έν τοις έρειπίοις μικρού έκκλησιδίου τοΰ Προ¬ 

φήτου Ήλία, τό όποιον ήτο πριν σκήτη έπ ονοματι τής Μεταμορφωσεως 
τού Χριστού καί τού Προφήτου Ήλία. Ή επιγραφή αύτη μεταφερθεισα εις 
τήν μονήν ένετειχίσθη έπί τής βόρειας πλευράς τού ναού, διασώζει δ ημιν 
τό ιστορικόν τής εν έτει 1378 άνεγέρσεως τής μονής τού Άγ. Λαυρέντιου 
καί τής σκήτης τής Μεταμορφωσεως τοΰ Χριστού καί τού Προφήτου Ήλία. 

Τήν επιγραφήν ταΰτην ό Α. Παπαδοπουλος Κεραμεύς θεωρεί ως χμρα- 

χθεΐσαν κατά τό πρώτον ήμισυ τού 1£' αίώνος καί νομίζει ότι «οι χαράξαν- 

1 Ό αείμνηστος Σπ. Π. Λάμπρος αναφέρει έν τφ «Νέφ Έλληνομνήμονι* (τόμος 

10ος σελ. 33 καί έξης) δτι μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, των άπαχθέντων έκ Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως υπό των Φράγκο) ν μετά τήν άλωσιν αυτής τω 1204, ήτο καί τό λείψανον τοΰ 

Αποστόλου Άνδρέου. Τοΰτο άπαγαγών ό καρδινάλιος τοΰ Αγίου Μαρκέλλου Πέτρος 

ό άπό Καπύης (Ρίοίτο Οαριιαπο) έκ τοϋ έν Κων/πόλει ναοΰ των Άγιων Αποστόλων 

έπεμψεν είςτήν Ιταλικήν πόλιν Άμάλφην, οπού καχεχέΟη τφ 1208 έν τφναφτου Άγιου 

Άνδρέου. Επειδή δέ καί ή Λατινική επιγραφή ή εις χέσσαρα τεμάχια σφξομένη έν ιή 

Μονή του Άγιου Λαυρέντιου αναφέρει οτι αύτη έτιμάτο επ’ όνόματι τοΰ Αποστόλου 

Άνδρέου καί έκ των λέξεων Ρ Ε Ο V Ν I Α ΑΜΑ1-ΡΙΤΑΝΙ εξάγεται δτι Ιταλός τις έξ 

Άμάλφης πλούσιος έπεκούρησε διά χρημάτων τήν μονήν, φαίνεται δτι ταύτην ανήγει- 

ραν μοναχοί Καθολικοί έξ Άμάλφης είς τιμήν τοΰ Αποστόλου Άνδρέου, του οποίου 

ναός ύπήρχεν έν τή πατρίδι των, 
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τες αυτήν απεμνη/ιονευσαν ιστορικά γεγονότα προγενέστερα, τά όποια ήσαν 
γνωστά εις αυιονς άνάμφιβόλως εκ ιών πάλαι ποτέ τής μονής τον 'Αγ. Ααν. 

ρεντίου αρχείων». 

Ίην γνώμην ταΰιην τοΰ Κεραμβως στηριζομένην επί του είδους των 
επιγραφικών χαρακτήρων και επί τοΰ οτι τον δεύτερον εκ βάθρων ανακαι¬ 

νιστήν τής μονής Λαυρέντιον μοναχόν άποκαλεΐ * Οσιον καί Μέγαν, δεχόμεθα 
και ημείς ι. 

ΊΙ επιγραφή αναφέρει: «άνηγέρθη έκ βάθρων>· άλλ’ ή λέξις «βάθρων» 

συχνάκις άπαντα έν εκκλησιαστικοί; έπιγραφαί; άδιαψόρως καί επί των τό 
πρώτον ανεγειρομενων εκκλησιών ή μονών καί επί ανεγέρσεως ή ανακαινί- 

σεως αυτών. Ενταύθα., πιθανώς, συμβαίνει τό δεύτερον. Ό “Οσιος Λαυρέν¬ 

τιος ανεκαίνισεν την μονήν εκ βάθρων τω 1378 καί άφιέρωσεν αυτήν εις 

τιμήν τοΰ Αρχιδιακόνου Λαυρέντιον, επώνυμου αύτώ αγίου. Έάν πάλιν κατά 
τό 1403- 1423, οτε ή Ένετία κατέλαβε τά Λεχωνιά μετά τής πέριξ γής καί 
τοΰ κάστρου οι Λατίνοι μοναχοί ή εύρον έγκαταλελειμμένην υπό των Όοθο- 

δόξων μοναχών την μονήν ή έκδιώξαντες αυτούς την κατέλαβον, τούτο είναι 
άδηλον. Λεν φαίνεται όμως πιθανόν τό δεύτερον, διότι «ί Λατινικαί έπιγρα- 

φαί μαρτυρούσα- δτι ή μονή έτιμάτο επ’ όνόματι του Αποστόλου Άνδρέου, 

έν φ απο τού 1378 μέχρι σήμερον εξακολουθεί να τιμάται επ’ όνόματι 
τού ' Αγίου Λαυρέντιου τού Αρχιδιακόνου λ Καί τά γλυπτό δέ διακοσμητικά 
τεμάχια συμβιβάζονται προς τον ΙΔ' αιώνα τής έκ βάθρων ανεγέρσεως (τό 
δεύτερον ίσως) τής μονής. 

Ετέρα επιγραφή επί λίθου, έντετειχισμένη άνωθεν τής βόρειας θύρας 
τής βόρειας πλευράς ώς ύπέρΟυρον (άριϋ. 7) μάς δηλοΐ δτι κατά τό έτος «ζξβ' 

(= 7062* α.κ.κ.), άπό δε Χριστού αφνδ ( — 1θ54) ύπέστη άλλην άνακαίνισιν 
η μονή, επί Ιγνατίου μοναχού. Όποιαν όμως άνακαίνισιν ύπέστη δεν γνω- 

ρίζομεν. Βραδυτερον, κατά τό έτος 1724 (άριθ. έπιγρ. 6) κατά τινα άλλην 
επιγραφήν, έντετειχισμένην επί της βόρειας πλευράς τού ναού, νέαν ανακαί¬ 

νισα- ύπέστη η μονή. Υποθέτομεν όμως δτι καί ή χρονολογία αύτη άναφέ- 

ρεται εις μερικήν επισκευήν τού ναού ή τής μονής. 

Δύο άλλαι έπιγραφαί (άριϋ. έπιγρ. 9, άριθ. 10, εΐκ. Ιό), έντετειχισμέναι 
επί τής μεσημβρινής πλευράς τού ναού και φέρουσαι τάς χρονολογίας «,αψξδ' 

Έάν παραδεχΟώμεν ότι προΰπήρχεν ενταύθα ή μονή άπό του ΙΓ' αΐώνος, Ιδρν- 

Οεϊσα υπο των Λατίνων μοναχών, ό Λαυρέντιος ΰάεΰρεν αύιήν ήρειπωμένην καί τελείως 
έγκαταλελειμμένην καί άνήγειρεν έκ βάθρων αυτήν. 

• Είναι βέβαιον «ττορικώς δα πολλαί μοναί καί έκκληοίαι ήλλαζαν όνόματα. Ουιω 

λ. χ. ή Λνω Μονή πενιάς έλέγετο Κιοοιώηοοα· ύστερον έκ τής εικόνας τής Θεοτόκου 

ώνΟμάαΟη Ξεηά. Μετά δέ τό 1867, έγκαταλεκρΟείσης τής Άνω Μονής λόγφ τής ληστείας 

καί έγκατασταθέντωντών μοναχών εις τό μετόχων Άγ. Νικολάου, μείωνομάοΟη τό 
μετόχιον τούτο Παναγία Ξεηά και μονή Ξενίας. 

ΜαΪΌυ ιΰ'» ( = 1764 Μαΐου 12) καί «ετη 1764 Απριλίου 15» καί ή ύπ’ άρ. 10 

('είκ. 15) άναφέρουσαι δτι «έξαναεκτήσθη 6 Θίος ναός [ του αρχιδιακόνου Λαυ¬ 

ρέντιον», δηλούσιν άμφότεραι άνάμφιβόλως την τελευταίαν έκ βάθρων άνα- 

καίνισιν τοΰ ναού, ώς σώζεται σήμερον. Είναι δε αι επιγραφαι αύται καί 

αί τελευταία ι1. 
Ή τελευταία αύτη οικοδομή τού ναού έγενετο λίαν επιμεμε?ιημένη 

δι5 ίσοδομικών λίθων μικρών καί πλίνθων οπτών κατά τούς αρμούς των 
λίθων. Προσηυξήθη δέ κατά την τελευταίαν ταΰτην άνοικοδομήν ό ναός κατά 
δύο και πλέον μέτρα κατά τήν δυτικήν πλευράν καί έσχηματίσθη ούτως ό έσο)- 

νάρθηξ τού ναού, δστις έχει επί τού άνω ορόφου του παρεκκλησιον. 

’Άλλας έπιγραφάς σχετικός μέ τάς διαφόρους ανακαινίσεις καί επισκευάς 
τού ναού καί τής μονής δεν έ'χομεν έ'χομεν όμως δύο έπιγραφάς σχετικά; 

μέ τήν κτίσιν τής κρήνης τής μονής εντός τού προαυλίου. Άμφότεραι αύται 
αί έπιγραφαί (άριθ. έπιγρ. 13, εΐκ. 14 καί άριθ. έπιγρ. 14 «κ. ψωτ. 15) επί 
ορθογωνίων πλακών λευκού μαρμάρου μαρτυροΰσιν δτι ή κρήνη τής μονής 
εκτίσθη τω 1790 Σεπτεμβρίου 20 συνεργία τοΰ ΐεροδιακόνου Δανιήλ καί έπι- 

τροπεύοντος τού επισκόπου Δημητριάδος, επί ηγουμένου Γερασίμου καί τού 

αύταδέλφου αυτού Βησσαρίωνος. 
Έτέρα επιγραφή επί έτέρας κρήνης (άριθ. έπιγρ. 15), κείμενης εξα> τής 

μονής βορείως καί πλησίον αυτής, αναγράφει δτι η κρηνη αυιη ανεκαινισθη 

τφ 1784 Αύγουστου 18 έν καιρφ μεγίστης ανομβρίας. 

Η*. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΗ’ Α1ΩΝΟΣ ΕΝ ΚΕΛΛΙΩι 

Έν τή βορειοδυτική πλευρά των κελλίων, άτινα ακόμη σφζονται, κατά 
τήν βορειοδυτικήν γωνίαν, σώζεται ακόμη τό κελλιον, τό οποίον εν τή μονα¬ 

χική γλώσση λέγεται αρχονταρίκι, ήτοι αίθουσα υποδοχής ή ήγουμενεϊον, διότι 
αυτόθι δ ηγούμενος κατφκει καί έδέχετο τας επισκέψεις. Ανω κατά τας τεσ- 

σαρας πλευράς τού κελλίου τούτου καί κατά μήκος έκάστης αυτών, εις πλάτος 
0,30, υπάρχει ζώνη έζωγραψημένη επί των τοίχων δι3 απλής ζωγραφίας καί 
δι5 ελαφρού χρωματισμού, εν τή οποία παρίσταται η άναρρησις τού νέου 
Πατριάρχου έν Κωνσταντινουπόλει. Αϊ τοιχογραφίαι αύται παριστώσι^ τόν 
πατριάρχην μετά τής συνοδείας του, έκκινούντα έφιππον, ί'να μεταβή εις τά 
Ανάκτορα τού Σουλτάνου. Προηγείται καί έπεται τού Πατριάρχου καί τής 
συνοδείας του τιμητική φρουρά έκ Γενιτσάρων αξιωματικών εφίππων καί 
πεζών στρατιωτών κατά τμήματα. Άξια περιεργείας είναι τά δπλα των 
Τούρκων Γενιτσάρων στρατιωτών καί αί αμφιέσεις αυτών καί των αξιωμα¬ 

τικών ώς καί ιά καλύμματα των κεφαλών αυτών (καβούκια). 

1 Ή αυτή χρονολογία 1764 έτέθη καί επί τοΰ τυμπάνου του τρούλλου τοΰ ναοΰ διά 

πλίνθων οπτών. 
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Φαίνεται ότι μοναχός τις, αύτοπτης ών εν Κων/πόλει τής άναρρρήσεως 
του νέου Πατριάρχου είς τον -θρόνον και τής τιμητικής μεταβάσεως αΰτοΰ 
εις τον Σουλτανον και έλθών εις την μονήν του Άγ. Λαυρέντιου, ινα μονάση, 

έζιογράψησε τάς σκηνάς ταυτας. 

Καλόν θά ήτο ή Ιστορική καί Λαογραφίκή Εταιρεία των Θεσσαλών 
νά άνελάμβανε τήν φοηογράφησιν ή τήν διά ζωγράφου σχεδίασιν των τοι¬ 

χογραφιών τούτων, άς νά έδημοσίευεν εν τφ Δελτίφ αυτής, διότι είναι ιστο¬ 

ρικοί. Αμφιβάλλω άν ΰπάρχωσιν αλλαχού παρόμοιοι εικόνες. 

Έν Βόλφ κατά Μάρτιον μεσοΰντα 1935. 

Ν. I. ΓΙ ΑΝΝΟΠΟ ΥΛΟΣ 

1 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΧΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 291 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 

Ό κώδιξ 291 τής ιερας Μονής Βατοπεδίου (ιη' αί., χαρτ., φ. 131, 29 '/2 

X 20 72 ) περιέχει τήν μεγάλην χρονογραφίαν του Γεωργίου Φραντζή. 

Ή χρονογραφία αυτή μας παρεδόθη δι’ είκοσι μέχρι τουδε γνωστών χειρο¬ 

γράφων δυναμένων νά διαιρεθώσιν είς δυο κατηγορίας ώς εκ του χρόνου τής 
συγγραφής των. Τά μέν έγράφησαν κατά τον δέκατον έκτον αιώνα, κατά τήν 
εποχήν δηλονότι τής Αναγεννήσεως τής Δΰσεως, οπότε καί έσημειώθη εν 
Ευρώπη ή δραστήρια εκείνη ζήτησις ελληνικών χειρογράφων, τά δέ κατά 

τον δέκατον όγδοον αιώνα, καθ’ ήν εποχήν δηλαδή έν τή καθ ημάς Ανα¬ 

τολή ή καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων έλαβε νέαν και ισχυράν ώθη- 

σιν υπό τήν αιγίδα τών Φαναριωτών Ηγεμόνων. 

Ό κώδιξ τής ίεράς Μονής Βατοπεδίου ανήκει είς τήν δευτέραν κατηγο¬ 

ρίαν. Έγράφη προφανώς έν ταις Ήγεμονίαις, τυγχάνει δε είς τών αρίστο^ν 

κωδίκων τής κατηγορίας ταυτης. 
Έν τή ωα τών φύλλων του κιοδικος τουτου ύπάρχουσι πολλαί σημειώ¬ 

σεις ελληνικά! και βλαχικαί. Αί τελευταίοι αυταί είσι γεγραμμέναι διά χαρα¬ 

κτήρων κυριλλικών. 
Αί πλεΐσται τών ελληνιστί γεγραμμένων σημειώσεων ανάγονται είς χωρία 

του κειμένου ένθα γίνεται λόγος περί Βλάχων και Βλαχίας1 εισι δε αι εξής: 

φ. 25ν «Περί τά τέλη τών Βλαχομπογδάνων. Πώς αυτά έβάρυνε ό Σουλ- 

τάν Μεχμέτης υιός του Σουλτάν Μπαϊαζίτη, όν ό Τεμουρλέγγης Ιφόνευσε 

ζωγρήσας». 

φ. 26γ «Πάλιν περί τών Βλάχονν καί Μπογδάνων». 

φ. 33ν «Περί τής νυν λεγομένης Μολδοβλαχίας λέγει». 

φ. 55ν «Οΰτος ήν τό γένος Βλάχος, δνπερ καί Τωάννην Κορδϊνον 

οϊ Οΰγγαροι καλονσι». 
φ. 98ν « Τοϋ Ίαγκονλα βοεβόδα αιτησις ινα συμμαχήοι] τω βαοιλεϊ». 

φ. 114Γ <ηττηται ό’Αμηράς υπό τον Ίαγκονλον καί Καπιστριανον». 

φ. 122ν ζΠερι ταυτης τής Βλαχίας σκεψόμεθα ποία εστϊ» μετά τας 
λέξεις του κειμένου, «αλλά καί τους τελουντας αύτώ του τής μικρής Βλαχίας 

Φλάμπουρου». 
φ. 1Β1Γ «μάλλον νικάται δ Άμηρας παρά τους Βλάχους νίκα». 

Αί διά κυριλλικών χαρακτήρων γεγραμμέναι σημειώσεις άπαντώσιν εις 

τά φύλλα 18ν, 23Γ, 23ν, 25Γ, 2όν καί 26ν, περιέχουσι δέ έν περιλήψει τά χωρία 
είς τά όποια ανάγονται. Ή άναφερομένη είς τά γεγονότα τά εκτιθέμενα έν 

σελ. 70 τής έκδόσεως ΤονιΚηβΓ του Φραντζή τυγχάνει ή μάλλον εκτεταμένη. 
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Ύπάρ/ουσι προσέτι έτεραι σημειώσεις ελληνιστί γβγραμμέναι, εν αίς 
ύ γραφών εκφέρει κρίσεις επί τινων ιστορικών σημείων έκτιθεμένων έν τώ 
κειμένφ. ΙΤροκειμένου φέρ5 είπείν περί του εμφυλίου έκείνου σπαραγμού, οστίς 
έξήνιλησε και την τελευταίαν ικμάδα τής Ελληνικής Αυτοκρατορία; και 
ήτις παρουσιάζει καταπληκτικήν ομοιότητα προς τά γεγονότα τά συγκλονί- 

ζοντα την σύγχρονον Ελλάδα, εννοώ την πάλην μεταξύ Ίωάννου Ε' του 
ΓΤαλαιολόγου και Ίωάννου Τ' του Καντακουζηνου, άναφερόμενος εϊς την 
επιστολήν ήν εγραψεν ό Ιωάννης ΙΙαλαιολόγος προς τον πενθερόν αΰτοΰ 
(Φρ. εκδ. Τ<μιΙ)Π0Γ σελ. 47) λέγει: «Αυτή ή επιστολή ουκ έοικε βασιλική 
είναι, ουκ έχει γάρ ευφράδειαν ούτε υψηλόν νόημα, ούτε άλλο τι κάλλος ή 
παιδείαν τινά. Δικαίως άρα αυτόν Παλαβοϊωάνχην ονόμασαν (πιο) καί έκ 

τής διοικήσεως τής βασιλείας ανιόν αίας ήν φαίνεται». (φ. 12Γ). Περαιτέοω 
0ε έν φ. Ι6Γ προσθέτει «μάλλον δέ Παλαβοϊωάννην δει καλέσαι αυτόν κατά 
τον Νΰσσης Γερμανόν και ούχι βασιλέαν ($ίς) ». 

ΊΙ γραφή των σημειώσεων δεν είναι έπιμεμελημένη. Ό γράψας φαίνε¬ 

ται ότι είναι βλάχικης καταγωγής* αγνοεί όμως, ως γίνεται δήλον εκ τής 
σημειώσεως του φ. 122ν, δτι Μικρά Βλαχία εκαλείτο ή Θεσσαλία. 

Ό κ.ίΰδις ουτος τής ίεράς Μονής Βατοπεδίου δεν είναι ακριβώς χρονο¬ 

λογημένος. Σημείωμά τι έν φ 1Γ δεικνύει απλώς ένα των κατά καιρούς κατό¬ 

χων του: «Ίο παρόν ττέλει 'Ιωύοαφ ίεροδιακόνον συν τοΐς φίλοις τον, ώνήΟη 

διά παράδες 20». 

Εκ τών περί Βλάχων σημειώσεων αυτοί· οδηγούμενοι συμπεραίνομενδτι 
ουτος είναι είς τών αρχαιότερων κωδίκων τής δευτέρας κατηγορίας καί πατήρ 
τών πλείστων καί κυριωτέρων έξ αυτών. Πράγματι δέ μέρος τών περί ών 
ό λόγος σημειώσεων άπαντώσι καί είς πολλούς άλλους κώδικας. Έν τφ ΙΙαρι- 

ρινφ φερ είπεΐν κωδικι δΐιρρ). Οι*. 80, τον όποιον έχρηοιμοποίησε.ν έν τή 
έκδόσει του ο Βέκκερος υπάρχει ή σημείωσις ή άφορώσα είς τόι Ίωάννην 
Κορβϊνον. Ό παρισινός κώδιξ άντεγράφη κατά τό έτος 3 762 «έν τή πόλει 
Αρκαδία (τή σημερινή Κυπαρισσία) ένδον τής ίεράς μητροπόλεως». Είχε 
δέ ό άντιγραφευς αυτοί ώς άντιβόλαιον τον ΰπ’ άριθ. 46 κώδικα τής ίεράς 
Μονής Μεγάλου Σπηλαίου ώς Υποδεικνύεται τούτο έκ πολλών τεκμηρίων, τά 
οποία εκθέτω εν τή έμή εκδόσει του Φρανιζή, άλλα καί έκ τής παρουσίας τής 
αυτής περί του Ίωάννου Κορβίνου σημεκόσεως. 

Ο κώδις της ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, δστις δέν υφίσταται πλέον, 

ήτο αχρονολόγητος, προήρχετο όμως έξ αντιγραφής ιοί Βατοπεδινου κωδικός. 

Κατά ταυτα ό τελευταίος ουτος κώδιξ θά έγράφη κατά τό πρώτον 
ήμιου της ιη εκατονταετηρίδος. Λι εν τή φρ σημειώσεις είσί κατά τι μετα¬ 

γενέστερα!. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΓΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής τυί Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης. 

ΤΟ ΠΕΤΑΛΟΜΟΡΦΟΝ ΤΟΞΟΝ 

ΕΝ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΙ 

Έν τφ αξιολογώ αυτοί περί τής Βυζαντινής τέχνης τής Μικράς Ασίας 
συγγράμματι1 ο καθηγητής ]. δΐΓζγ§Ό\ν5ΐα, διερευνών τό πεταλόμορφον 

σχήμα τών αψίδων καί τών ένισχυτικών 
τόξων ένίων εκκλησιών τής Συρίας, Καπ¬ 

παδοκίας, Ίσαυρίας κλπ., άπέδειξεν δτι 
τούτο έφηρμόζετο είς χρόνους πολύ αρχαιό¬ 

τερους τής έμφανίσεως τών Αράβων, 

οΐτινες, ώς γνιοστόν, έκαμον την μεγίστην 
του πέταλο μόρφου τόξου χρήσιν ίδια είς 
τά παλαιότερα τζαμιά των. Προχωρών 
δ’ έτι περαιτέροί έσημείωσεν ό δίτζτ'ξοτν- 

εΗ δτι τό σχήμα τούτο του τόξου άπαντα 
οΐ> μόνον εις Περσοσασσανιδικά μνημεία 
καί Άσσυριακά ανάγλυφα, άλλα καί επί 
τών λεγομένων «Μικρασιατικών» σαρκο¬ 

φάγων, δθεν καί συνεπέρανε περί τής 
μεγάλης αγάπης, ήν έτρεφον έν Μ. Άσία 
προς τό ύπερημικύκλιον. Άναζητών δ’έν 
τέλει τήν καταγωγήν τοί τόξου τοΰτου 
άπεφάνθη ό δίι*. οπ αυτή δέν είναι εΰκο- 

λον νά έξακριβωθή, δτι δ5 δμως είναι 
πιθανώς ή Χεττιτική ή Μεσοποταμιακή ή Εικ. 1. ΠαράΘυρον τρούλ?ωυ ναοϋ 

Ιρανική. Πάντως επιλέγει «βέβαιον είναι Παναγίας, Μονής οσίου Λουκά, 

δτι οΰτε ή Ρώμη οΰτε τό Βυζάντιον έχρη- 

σιμοποίησαν τό πεταλόμορφον τόξον. Έξαίρεσιν δε μόνον ποιοίσι διά τό 
τελευταίον τούτο μικρογραφίάι τινές προφανώς επηρεασμένοι εκ τής Ανατο¬ 

λής». Έκ τών μικρογραφιών δ’αυτών αναφέρει ο δίτ. μόνον τάς έν τφ Μεσο- 

ποταμιακφ ευαγγελία» του ΡαΒιιΙα (586 μ. X.) έν αίς τόσον τα τόξα τών κανό¬ 

νων όσον καί τά μετ’εικονικών παραστάσεων έχουσι τό πεταλόμορφον σχήμα. 

Εΐκοσιν έτη άργόιερον (1922) ό Αμερικανός Όβτναίά, έν ειδική περί τής 

] ΚΙείη&Βίβχι, εΐιι Νεαίαιχΐ ΐιι ίΐετ ΚιιπδΙ§;65ε1ιϊο1ιΐ6, Ι,είρζϊ§; 1903 σ. 29. 
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χρήσεως του πεταλομόρφου τόξου έν τή Δύσει μελέτη του υπέδειξε την — 

αραιόν πάντως χρήσιν του πεταλομόρφου τόξου και εις παλαιότερα Ρωμαϊκά 
κιηρια και εις επιτύμβιους στήλας προσέθεσε δέ εϊς τά υπό του 8ίΠ£)Τ£ο\ν- 

εΐα καταλεχθέντα παραδείγματα και πολλά άλλα, έξ ών άποδεικνυεται δτι και 
έν Συρία το πεταλόμορφον τύξον ήτο εν χρήσει ήδη από του 2°” μ. X 

αϊωνος καί τά έν Ισπανία πρώιμα παραδείγματα χρήσεως του τόξου τοΰτου 
οφείλονται εις Συρους άποίκους ή ιερωμένους έγκατασταθέντας εν 'Ισπανία, 

όπόθεν αργότερον μετεδόθη ή χρήσις του πεταλομόρφου τόξου καί εις την 
νότιον Γαλλίαν. 

Διά ιών δυο ανωτέρω μελετών συνεκεντρώθησαν μέχρι τοΰδε επί ταύτό 
πάντα τά παραδείγματα πεταλομόρφων τόξων τόσον τής Μικράς Ασίας καί 

1 ΑιηβΠΜη λοππια! ηί Λτοΐιαοοίο^ν 1922 XXVI σ. 310 331. 

’ Ί1δ,Ι Ο Κί νοίι 3 (ΑιοΙιίικιιοΓΗ ΜυδυΙπίΗτιβ, Μιίπηο 1917 είκ. 117) είχε σημειώ- 

οει τό πεταλόμορφον τόξον έν Ρωμαϊκή έπιτυμβίψ στήλη ιυΟ Άρχαιολ. Μουσείου τής 
Μαδρίτης. 

Είκ. 2. Υπέρθυρον νοτίας πύλης τής Καπνικαρέας. 

' Ά.Όιλ\ 

Τό πεταλόμορφον τόξον έν τή Βυζαντινή Έλλάδι. 413 

Συρίας δσον καί τής Ν.Δ. Ευρώπης, τά άπαντώντα εις τε μνημεία καί εις 
χειρόγραφα, προς δε τουτοις έσημειώθησαν καί τινα παραδείγματα χρήσεως 
αυτού εϊς Χριστιανικά μνημεία τής Κ/πόλεως (*Αγ. Σοφία)1 και τής Ραβέννης2 

Αγ Βιτάλιοο). Ουδέν όμως παράδειγμα εφαρμογής της μορφής ταΰτης τού 
τό^ου έν τή κυοίως Έλλάδι κατελέχθη, ούτως ώστε θά ήδύνατό τις νά ύπο- 

λάβη ότι ουδεμία έγένετο έν Έλλάδι χρήσις αυτού. Ή παρούσα σημείωσις 
σκοπόν έχει νά απόδειξη ότι καί έν Έλλάδι τό πεταλόμορφον τόξον εφηρ- 

Είκ. 3. Πλάγιά Ούρα τοΰ όσ. Μελετίου Κιδαιρώνος. 

μόσθη, καί μάλιστα εις μνημεία αρχιτεκτονικά, κατά μίαν ωρισμένην χρονι¬ 

κήν περίοδον. Ιδού δέ ποια είναι τά έν λόγφ μνημεία3: 

1 Άντωνιάδης, ’Έκφρασις Άγ. Σοφίας τόμ. 2 σ- 24. 

2 Άντωνιάδης, "ΕνΟ5 άν. τόμ. 2 σ. 24 σημ. 56. 

2 Εϊς τον μικρόν αριθμόν των μέχρι τοΰδε σημειωθέντων παραδειγμάτων πεταλο¬ 

μόρφων τόξων είκονιζο μενών είς μικρότερα Βυζαντινά έργα έχω νά προσθέσω τά εξής 

ολίγα, χωρίς νά άξιώ βεβαίως ότι εξαντλώ τον σχετικόν κατάλογον α) πλάξ στεατιτου 

τής Μονής Βατοπεδίου παριστώσα τον Άγ. Γεώργιον κάτωθεν ελαφρώς πεταλομορφου 

τόξου· είκών παρά Όΐοΐιΐ, Μαηαοί έκδ. 2« τόμ. II σ. 670 (10<>ν αί.) β) τρίπτυχον εν τ<φ 

Ρδίαζζο Οαοπίο, είκών έν 3 οΙΠ α ηι ό 6 τ § ο γ, Ερορέε όγζαπίίπβ I σ. 360 γ) Ευάγγε¬ 

λον τήςέν’Άθφ σκήτης τοΰ Άγ. Άνδρέου Αΐπαίον, Βίζ. Υτοωεπιο. τόμ. VI, »ιν. 

VII και VIII. 



414 Άναστ. Όρλάνδου. 

1) Μ. Οσιον Λουκά Φωκίδας. Τόξα λοβών και περιβλήματα παραθύ¬ 

ρων τροΰλλου ναού ΙΙαναγίας 10ν ήμισυ 11°° αιώνας (είκ. ί). 

-) Καπνικαρέα^Αθηνών, 2°' ήμισυ IIου αΐ Τοξωτόν υπέρθυρου νοτία; 

(πεφραγμένης σήμερον πύλης (είκ. 2). Γό τόξον τούτο έχει διάμετρονΙ,Ο ή δέ 
υπερΰψωσίς του είναι 0,^5 

3) Οσιος Μελέτιος Κιθαιρώνος τέλος 11οναί. Τόξα πεταλόμορφα α') 

Εικ. 4. Ύπέρθυρον νοτιάς θύρας τοϋ ναοϋ τοΰ Σωτήρος παρά τήν "Αμφισσαν. 

εν τη δυτική πλευρά τοΰ ναρθηκος, και β') επί τής νοτίας πλευράς τοΰ ναού, 

όπισθεν τοΰ μεταγενεστέρου κωδωνοστασίου (είκ. 3). 

4) Ναός Σωτήρος εν ΆμφΙσση. Τέλος 11ου ή άρχαί 12ου αί. Τοξωτόν 
υπέρθυρον 2 Ουρών νοτίας πλευράς τοΰ ναόν (είκ. 4). 

5) Ναός Κοψήοεοις Θεοτόκον εν Σογικώ Κορινθίας, 12ου αί. Όδον- 

τωτά περιβλήματα παράθυρου πλαγίας όψεως (είκ. 5). 

0) Λαός Αγ. Σέργιον και Βάκχον έν Κίιια Μάνης. Τοξωτόν ύπέρθυρον 
δυτικής θΰρας τοΰ ναοΰ· είκών παρά Τηκ^αΐ!* Β8Α χόμ. XV (1908-9) α. 188. 

Αξιοσημείοηον είναι ότι πάντα τα ανωτέρω παραδείγματα πεταλομόρ- 

φων τόξων άνήκουσιν εις τήν μεταξύ του 1000 και τοΰ 1200 χρονικήν περίο¬ 

δον. Τό γεγονός τοΰτο δεν είναι τυχαίον τουναντίον μάλιστα χρησιμεύει εις 
ημάς προς έξακρίβωσιν τής επιδράσεως, ■/]τις προεκάλεσε τήν έμφάνισίν του. 

Τ6 πεταλόμορφον τόξον έν τη Βυζαντινή Έλλάδι. 
415 

Ποάναατι. άκ πρώτος νπέδειξεν ό 8ΐΓκ>'£Ό\ν«1Π 1 καί περαιτέρω έστήρι.εν 
, ; Σωτηρίου2, ή έπίδρασις τής Αραβικής τέχνης είς τήν Ελλάδα έμφανιςε- 

ΪΟα κυρίως διά τής Κουφ.κής διακοσμήσεως. 

ής ή παρουσία εξηγείται «διά τής άναμφισβη- 

Χήτου επιδράσεως των ανατολικών υφασμάτων 
'. χά,ν ειδών μικροτεχνίας, ένεκα τής έμπο- Μξ ^ 

ρικής επιμιξίας3» Βυζάντιου και ανατολής. || /^7\\ Μ 
Άλλα τά σπουδαιότερα εν Έλλάδι δείγματα, |Π| |· \ Ρ| 

γλυπτικά4 καί κεραμεικαζ Κουφικής διάκο- || Β 
σμήσεως χρονολογούνται από τοΰ 10ου μέχρι |||| ||||| 

τοΰ 1201' αΐώνος, ακριβώς δηλ. από τής έπο- _^Η 
χής, είς ήν άνήκουσι και τά καταλεχθέντα Ρ«Ι 
(ίνωτέρω Βυζαντινά μνημεία μετά πέταλο- ΕίΙ' ! 

μόρφων τόξων. Είναι λοιπόν πιθανώτατον ότι ||§ «; 

μετά των άλλων Αραβικών στοιχείων τέχνης |* ψ * | 

παρελήφθ-η καί τό σχήμα τοΰτο τοΰ τόξου, όπερ Μ | | ί 
Ιδιαιτέρως ήγάπων οί "Αραβες. Είναι δ’ άξιον Μ ^ ψβ, 

σημειώσεως ότι είς τα πλειστα μνημεία, είς Ι||| * ψΜ 

ά έφηρμόσθη τό τόξον, συναντώ μεν καί Κου- 1,1, ή , 

φικήν κεραμικήν διακόσμησιν. Ένισχΰεται ||| ί »|ί ϊ Ί 

τοΰτου ενεκα ετι μάλλον ή ύπόθεσις τοΰ κ. || | [!|Μ' ' 

Καμποΰρογλου6, ήν έστήριξε καί ό κ. Σωτη- |'||||| | ΐΙ|! 

ρίου διά των μνημείων, περί επιδρομής Αρά- ι_1 

βων κατά των Αθηνών τον 10υν μ. X. αιώνα. Είκ- 5. Ιίαράθυρον νοτίας πλευράς 
Λείψανα των Αράβων τούτων θά παρέμει- νο;ο0 Κοιμήσεως Θεοτόκου έξωθεν 
ναν πιθανώς ώς αιχμάλωτοι ή άλλως πως^ εν τού Σοφικου. 

Έλλάδι καί χρησιμοποιηθέντες ώς τεχνίται 
θά έφήρμοσαν διακόσμησιν καί σχήματα τόξων τής πατρικής των τέχνης. 

αναςτ. ορλανδος 

. Οοπιμίβε- ταηάαδ άα 0οη2εέ? ίη^Γη^ίοηηΙ (Γ^τοΐιόοΐοβίο, Αΐΐιοηοε 190ό σ. 312. 

Ό αυτός έν Αιτικίβ σελ. 372 ε· , ιΤ 
> Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών 4, (1929) α. 266 καί έκτενέστεβον είς Πρ««τ,κα 

Χριοτ. ’Αρχ. Έταιρ έτ 1933-31 σ. 57 ε. 
3 Σωτηρίου, Πρακτ. Χρωί- ΆθΧ· Έταιρ. 1934-34 σ. 38· 

< ΒγοΒιογ, Ξένια, ΙΙππιηίΛςο λ νΐΐηΐνβπόΐό ά’ΑίΙτυηοε, 1912 Ο- 10ο. 

1 Μ ε<Γα \ν ΑιιππηΙ οί Ιΐιβ ΒπΰδΙι δοΐιοοί τ. ΧΧΧΠ ο. 504. 

Ο Πρακτικά τής ΆκαδημίαςΆβηνών 4. (1929) ο. 311 έ. τοϋ αϊτοί, Η «Ιωο,ς τ«,ν 

Αθηνών υπό των Σαρακηνών, Αθν,ναι 1935. 



ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Έν τχί σειρά των συμβολών εις την ιστορίαν τής πόλεως Σόφιας, τι] 

έκδιδομένη υπό Βουλγάρων ιστορικών και αρχαιολόγων, έδημυσιεΰίίη λαμπρά 
μελέτη περί του έν Σόφια ναού του αγίου Γεωργίου, υπό του κα^ηγητοΰ 

Βοοάίτη Ρίΐον ι. 
Ό ναός του αγίου Γεωργίου είναι περιφερές οικοδόμημα, εχον μέγαν έν 

τω μέσω τρούλλον μετά κογχών πέριξ, άνάλογον περίπου προς τον έν Θεσσα¬ 

λονίκη ναόν του αυτού αγίου. Το οικοδόμημα τούτο ήτο άρχικώς ρωμαϊκόν 
βαλανεΐον, «νεγερθέν πιθανώς κατά τάς άρχάς του τρίτου μ. X. αϊώνος δΓ 
οπτόπλινθων, ως βαλανεΐον δ’έχρησιμοποιήιθη κατά τον τρίτον και τέταρτον 
αιώνα. Κατά την επιδρομήν των θύννων έν έ'τει 447, οπότε ή Σερδική (σημε¬ 

ρινή Σόφια)2 κατελήφθη και κατεστράφη ύπ’ αυτών, ύπέσιη καί τύ βαλανεΐον 
μεγάλας ζημίας. Βραδΰτερον, κατά τάς άρχάς του πέμπτου αϊώνος, έπισκευα- 

σθέν, έχρησιμοποιήθη ώς βαπτιστήριον. Εις ναόν μετεβλήθη πολύ βραδΰτε¬ 

ρον, πιθανώτατα κατά τον ενδέκατον αιώνα, τότε δέ το πρώτον διεκοσμήθη 
διά ιοιχογραφϊωνΓΛί τοιχογραφίαι αύται, μεταξύ των παραθύρων, εΐκονίζουσι 
δεκαέξ προφήτας, έξ ών κάλλιον διατηρείται ό προφήτης Ιωνάς, καί έφερον 
ελληνικός έπιγραφάς. "Αλλαι μεταγενέστεραι τοιχογραφίαι, ύπεράνω τών 
παραθυρτον, εϊκονίζουσιν είκοσι δυο προφήτας καί διατηρούνται είς καλήν 
κατάστασιν. Αί τοιχογραφίαι αΰται φέρουσι βουλγαρικός έπιγραφάς καί άνή- 

κουσι πιθανώς εις τό τέλος τού δεκάτου τετάρτου αϊώνος. Τελευταίοι κατά 
χρονολογικήν σειράν είναι άλλαι τοιχογραφίαι, εις τό κατώτερον τμήμα τού 
ναού, ψέρουσαι έλληνικάς έπιγραφάς καί άνήκουσαι πιθανώτατα εις τον 
δέκατον πέμπτον αιώνα. Αύται είναι αί έξης. Ό Χριστός ευλογών, ό ιδρυ¬ 

τής φέρων ομοίωμα τού ναού, ό άγιος Γεώργιος(;) πέντε άλλοι άγιοι ϊστά- 

μενοι, οί τέσσαρες Εύαγγελισταί, ή Γέννησις καί ή Βάπτισις τού Χριστού, 

1 Τεϋχος VI Γ, σελ. 80 μετά 12 πινάκων και 40 έν τω κειμένφ εικόνων. Σόφια 1933. 

2 *ΙΪ Σόφια κατέχει τήν -θέσιν αρχαίας πόλεως τής ύρφκικής φυλής τών Σέρδων. 

Ή πόλις αίίτη κατά τούς χρόνους τής ρωμαϊκής κυριαρχίας άπετέλει τύ κέντρον, έξ ού 

διήρχετο ή μεγάλη οδός άπό τού 3ΐη"ίάιιηιιηι (Ηελιγραδίου) πρός τό Βυζάντιον καί 

ή ετέρα μεγάλη όδύς άπύ τού Δυρραχίου πρός τον Δούναβιν. Ύπό τοΰ Τραϊανού έλαβεν 

ή πόλις τό όνομα Πρία 8επ4ίοπκαί υπό τού Διοκλητιανοΰ έγένετο πρωτεύουσα τής Κάτω 

Δακίας (Οαςίίΐ ίηίοποΓ). Έπί τών χρόνων Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου καί τών διαδόχων 

αυτού, ή πόλις έφθασεν είς μεγάλη ν ακμήν καί λαμπρότητα καί έν αυτή ουνήλΟεν ή 

έκκλησιαστική Σύνοδος τού 344. Ύπό τών Βουλγάρο>ν μετωνομάοΰη 8ΐΓε<)ε/. καί τό 

όνομα τούτο έξελληνίσΟη ύπό τών Βυζαντινών εϊς Τριαδίτζα. 
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ή Υπαπαντή, ή Άνάληψις και ή Μεταμόρφωσή, ή Άνάσ,αο,ςτοϋ Λαζάρου 

κα1 ανήκε, μακοα επιγραφή, γεγραμμένη δ,α 

. Γο έκ', τοΰ^ κονιάματος, κάτωθεν τών παραθύρων και περ,θεονσα 
χρο,ματο. ξπιγραφήτ τούτης δημοσιεύει πανομοιοτυπον ο Γιΐον 

τείΤΐΤτ πδ-αί.Μρ3«νχγ«6. 

Κ'ίΐ ίνΗ-Γ* X ΡωΜ^Τ ήΘΜΛΟΤιίΗΜΡΒΡωΟεί 

6ΰΜΒΠ»3ϊΡϊ..ϊπΐ(;κ»Πίίΐε. 

11 ίοτό X ΗΤτ,έ Η X Ρ04Ρ Π* ίΙ ί 0! ΡΟΗ τε ΙφΛι 
. Π' \ Λ 

ΗδΗΙΙίΡ. 

|?ίίΒτΤΤθείτϊηχκοΫΜθΥΡΓΡοεκϊΗΐτέιΐ!"Η 
^ /-Ν Α\ ν Θν/ '-' 

ΤμίΙΪΤώΤιϊ-ΤΛΟΪΗ4> ΚΪΙίεΛ+ΗίΙΡΟΪΗ.ΜΦ 

ΐϊηϊήηλύΫ*. 
-Η έν ,φ ναφ τού άγιο» Γεωργίου τής Σόφ.ας έπιγραφ,ι· 

!·: ·γ ~1· 
* Ίον καθηγητήν τού Πανεπιστημίου Θεσοαλο^ 

τήν προσοχήν μου έπί τής δυσαναγνώστου ταυτης επιγραφή, ευχ ρ 

θερμότατα. 27 
Επκτηι*:ς Ετα:ρειαγ. Βυζαντ. >;πουδον. έτος ΙΛ . 

27 
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ζεται είς τμήματα διά στιγμών, εντεύθεν δέ διέγνων δτι ή επιγραφή είναι 
έμμετρο;, διότι, ώ; γνωστόν, εις τάς βυζαντιαχάς εμμέτρους επιγραφάς συνή. 

θως οι στίχοι χωρίζονται διά στιγμών ή διά καμπύλων κεραιών. Έκ τής 
παρατ η ρήσεως ταΰτης όρμώμβνος, εΰρον δτι ή επιγραφή άποτελεϊται έκ στί¬ 

χων τρίμετρων ιαμβικών δω δέκα συλλάβων. Τρεις έκ των στίχων τούτων 
κατώρθωσα νά άναγνώσα> πλήρεις. Είναι οί έν τή έκτη καί τη έβδομη σειρά 
του πανομοιότυπου τής επιγραφής, οΐτινες έχουσι, κατά τήν άνάγνωσίν 
μου, ώς έξης· 

Ονκονν νεουργ(εΐ) προοκυνητ(άς) εΐκόν(ας) 

τ{όν) 'ΙΙΧί(ον) ποώιιοζα ι(ής) δόξ(ης) γράφ(ων) 

κω τ(ην) Σελήνην ΙΙαρθίέ)ν(ον) ουνεγράφων. 

"Ηλιον της δόξης ονομάζει ό συνθέσας τό επίγραμμα, τον Χριστόν, Σελήνην 
δέ Παρθένον τήν Θεοτόκον.Έν ιώ τρίτο) οτιχω έτέθη συνεγράφων αντί συγ- 

γράφων, δπως σχημαπσθή ό στίχος κανονικώς δωδεκασυλλαβος, ίσως όμως 
έτέθη και αντί ουνεγγράφων. Έν τή επομένη όγδοη σειρά τοΰ πανομοιότυπου 
άναγινώσκω τον ελλιπή στίχον άρχαγγέλ(ους) ιε δενι(ε)ρυν ψ .., Τό γράμμα 
Φ είναι πιθανώτατα τό αρχικόν τής λέξεως φρουρού·:, ουτω δ* έχομεν δέκα 
συλλαβάς, ΰπολειπομένων δυο προς συμπλήρωσιν του στίχου. Ταυτας δυνά- 

μεθα, κατά τήν πιθανωτάτην εκδοχήν, ν’ άποκαταστήσωμεν διά τής λέξεως 
θρόνου. Κατά ταΰτα ό στίχος άναγινώσκέται: αρχαγγέλους τε δεύτερον 
ψ[ρουρονς θρόνον]. 

Γους άλλους στίχους τής επιγραφής δυστυχώς, ένεκα των ανωμάλων 
βραχυγραφιών, συντμήσεων των λέξεων καί των χασμάτων, δεν είναι δυνατόν 
νά συμπληρώσω μετ ασφαλείας. Έν τή πρώτη σειρά του πανομοιότυπου 
τής επιγραφής, έν άρχή, άναγινώσκω τάς λέξεις οεπιούς τύπους, αί'τινες, ώ; 

έκ τής άκολουθουσης στιγμής φαίνεται, άποτελοΰσι τό τέλος στίχου, ου έλλεί- 

πουσι.ν αί πρώται υκτο) συλλαβαί. Ό επόμενος στίχος άρχεται διά του γράμ¬ 

ματος ω, όπερ, ως έκ της άνωθεν αύτοΰ κεραίας βραχυγραφίας όηλοΰται, απο¬ 

τελεί αυτοτελή λεςιν, πιθανότατα ο>ς. Μετ αυτό υπάρχει χάσμα δώδεκα 
γραμμάτων. 

Μετά τό χάσμα τούτο άναγινώσκω τάς λέξεις: ζωγράφον ναόν προς ε.... 
Ιό εν τέλει γράμμα είναι πιθανώς τό αρχικόν τής λέξεως ευλογίαν, τής 
οποίας τό δυο τελευταία γραμμαια αν υπάρχουσιν έν αρχή τής επομένης δευ- 

τέρας σειράς τοΰ πανομοιότυπου (τό πρώτον έξ αυτών είναι ασφαλώς λ, ου 
ελλείπει, ή μέση κεραία καί όχι λ) οΰτιο δ5 έχομεν δέκα συλλαβάς, ύπολειπο- 

μένων δυο προς συμπλήρωσιν τοΰ στίχοι·. 

Εν τή δεύτερα σειρά τοΰ πανομοιότυπου τής επιγραφής, καίτοι δεν 
ύπαρχου σι χάσματα, είναι όμως λίαν δυσχερής ή συμπλήρωσις των στίχων, 

διά τήν ανωμαλίαν των βραχυγραφιών. Ασφαλώς άναγινώσκω τάς λέξεις: 
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τον /ρο>μάτ(ων) άνθον:, αί'τινες. ώς έκ τής άκολουθουσης στιγμής, άποτελοΰσι 
\ τέλος στίχου, οΰ έλλείπουσιν αί πρώται έξ συλλαβαί. Μετ’αυτούς άναγι- 

τ.ώσκεται· διττήν) νέαν ον πρ(ός): Άλλ’ ένταΰθα υπάρχει καί άλλη άνωμα- 

\{(ί διόη αί λέξεις αΰυαι ε&ρίσκονται μεταξύ δυο στιγμών, δεν είναι όμως 
δυνατόν ν' άποτελέσωσι στίχον. Καί ένουμεναι μετά των προηγουμένων, 

πάλιν δεν παρέχουσι πιθανότητα δτι άποτελοΰσι στίχον, διότι ουδεμια σαφής 

έννοια δ ένατα ι νά έξαχθή. , , „ 
Έν τέλει της αύτής σειράς άναγινώσκω τήν λεξιν: γηρωσει ητις μετά 

των έν άρχή τής έπομένης τρίτης σειράς: έοκίαοε πολλή, άποτελοΰσι στίχον, 

οΰ έλλείπουσιν αί τρεις τελευταίαι συλλαβαί. _ , 
Έν τή αυτή τρίτη σειρά τοΰ πανομοιότυπου τής επιγραφής αναγινω- 

Μ(ύ: (πίσκόπου'δε. Ή δεύτερα Ιλλιπής λέξις δύναται νά συμπληρωθή , κατα 
πιθανωτάτην Ικδοχήν, »έ(ηαις). Αί δύο αίται λέξεις άποτελοΰσι π.θανω- 

τατα αρχήν στίχου, οΰ έλλείπουσι πέντε συλλαβαί. Τάς συλλαβας ταυτας δυνα- 

μεθα νά συμπληρώσωμεν διά τοΰ ονόματος τοΰ επισκόπου, ως επι παραδει- 

γματι Αθανασίου. Ιερεμίαν, Ιεροθέου ή άλλου τίνος πεντασυλλάβου. Ισως 
«μως προ τοΰ ονόματος τοΰ επισκόπου, ΰπήρχεν, ως συνήθως συμβαίνει, 

Λέξις ταπεινόν ή είτελονς όπότε κατ’ άνάγκην τό Ονομα του επισκόπου 
θά ήτο δισύλλαβον, ως επί παραδείγματι Κοσμά, Λουκά, λεάον, Παν ου, 

V άλλο τι τοιοϋτον. 
Ενταύθα δέον νά παρατηρηθή δτι ή δλη έπιγραφη, ητις παριθεει τον 

τοίχον είς μίαν μόνην σειράν, έν τφ πανομοιοτύπφ τοΰ Ριΐον εχωρίσθη, 

κατ’ άνάγκην, είς οκτώ σειράς, όπως καταστή δυνατή ή άπεικονισις αυτής. 

Άλλ’ ώς έχωρίσθη δέν έτηρήθη ή πραγματική σειρά των στίχων αρχήν της 
επιγραφής εις εμέ φαίνεται δτι άποτελοϋσιν αί λέξεις ι επισκόπου δέηα,ς κτλ„· 

ών προηγείτο ασφαλώς μικρός σταυρός, ώς συμβαίνει εις πασας σχεδόν τας 

τοιαύιης φύσεως επιγραφάς, δστις δμως έγένετο εξίτηλος. , 

Έν τή τέταρτη σειρά τοΰ πανομοιότυπου τής επιγραφής, καιτοι διασφ- 

ζονται πάντα τά γράμματα, έ'νεκα δμως τών ανωμάλων βραχυγραφιών και 
συντμήσεων τών λέξεων, δέν είναι δυνατόν νά συμπληρωθωσιν οι^ στίχος 

μετ’ άσφαλείας. Έν άρχή τής σειράς άναγινώσκετα. ή λέξις πιστόν (;) η 
πίοτινί;) καί μετ' αυτήν: ουγΐ ψτησ(εν) (;) ή χρόνον φυ(σις); Εν τη σειρρ 
τούτη δέν χωρίζονται οΐ στίχοι διά στιγμών, έξ ού καθίσταται δυσχερής η 
συμπλήρωσις αυτών. Έν συνεχεία πρός τάς πρώτας λέξεις αναγ.νωσκετα,: 

πόθίω) η πόθ(ον) οΠτος (■,) Ιερόν (, ) τρέψ(ει) ή τρέφ(ων) ψλογ(α). Τα τρία 
τελευταία γράμματα; και μετά τών πρώτων τής επόμενης σειράς δυνανται 

ίσως ν’ άναγνωσθώσι καινοΰν. Μετ’ αυτά υπάρχουσι τεσσαρα αλλα γραμματα 

■ ή λέξ1ς γήρισεκ άντι γήρας, είναι έκ τόιν πλασθεισών κατά τούς βυζαντινούς 

χρόνους. 
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δι αο. καί έπεται μακρόν χάσμα. Έν τελεί της σειράς ταυτης άναγινώσκεται 
ή λέξις: βλέπων ή βλέπεις. Τό έν τώ πανομοιοτύπφ ο έν τη λέξει ταυ τη είναι 
6, ού έγένετο εξίτηλος ή μέση οριζόντια κεραία. Μετ’ αυτήν υπάρχει αρχή 
στίχου: μη ψ. Τό γράμμα τούτο Φ, ώς δηλονιαι έκ των δυο βραχυγραφικών 
σημείων άτινα ύπάρχουσιν άνωθεν αυτόν, αποτελεί αυτοτελή λέξιν ήτις δύνα- 

ται ν’ «ναγνωσθή ή φέρων ή φως. ΤΙ συνέχεια τον στίχου εύρηται έν τή 
επομένη έκτη σειρά του πανομοιότυπου. ΤΙ άνάγνωσις των λέξεων μέχρι 
του διά στιγμής δηλουμένου τέλους του στίχου, δυναται νά είναι ή: δπιαί 

α6(α)ια τίών) θεί(ων τύττ(ων) ή άπ(ο)οτί?.6(ον}τα τ(ών) θεί(ων) ινπ(ων). 

Έκ τής επιγραφής, καίτοι ελλιπούς, καθίσταται φανερόν ατι έν αυτή 
μνημονεύεται ή διακόσμησις του ναού διά τοιχογραφιών υπό τίνος επισκόπου, 

ού δεν περιεσώΟη τό όνομα. Είναι δ’ ή επιγραφή αύτη χαρακτηριστική διά 
τό πλήθος καί την ποικιλίαν των βραχυγραφιών καί συντμήσεων των λέξεων, 

αϊτινες καθιστώσι δυσχερεστάτην την άνάγνωσιν αυτής. 

Έπιγραφαί επί κονιαμάτων διά χρώματος γεγραμμέναι εις ναούς τής 
Όρθοδόξου Εκκλησίας, κυρίως από τού δέκατου τετάρτου αίώνος καί εντεύ¬ 

θεν, έχονσι μέχρι τούδε δημοσιευθή πολυάριθμοι, άλλα δυστυχώς όλίγαι 
ές αυτών άπεικονίσθησαν, διά νά δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ποιοι κανόνες 
έτηρούντο εις τάς βραχυγραφίας καί τάς συντμήσεις τών λέξετυν. Είναι 
άλλως τε φανερόν δτι δεν έτηρούντο πάντοτε οί αυτοί κανόνες, διό νά δυνά- 

μεθα διά τής συγκρίσεως τών επιγραφών νά καταλήξωμεν εις θετικά πορί¬ 

σματα. Διά τούτο ή επιγραφή τού ναού τού αγίου Γεωργίου τής Σόφιας, 

δεν είναι δυνατόν νά συμπληρωθή μετ’ ασφαλείας. 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 

Β'. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

ΓΙ8. * Επετηρίδα Έτα.ρείας Βυζαντινών οποτ,δών τόμ. 10, αεί.. 438-449). 

Έν Ανωνύμου Λόγφ είςτόν Πατριάρχην χϋρ Ντχόλαον τον Μουζάλωνα 
, 7α οαρ; ι νέθεται «αύται σοιστοματεσσ ](? ^ 

(Έλλην. τομ. ζ ), - 5 ^ΗΘΜουσ({ων δνθε„ 8 ρετρά μεν αι· δτκαιο- 

ψαντο μελτττοιΙ . λ φ Πινδάρφ τφ Θηβηθεν». 
τεοον αν τις επι σοι τερατευσαιτο ιμ, * * Αηΐ-Ήοΐ Ραίειί: IX, 
Έν » ταΐς ΰποοημβτώσεαιν αναγινώσχονται ™ - “3 Α^°'3 Αβί. 

ν· \ΐΛνετο παρατηρησ.ς δτι τδ 
. , ΚΆ' ι<γη ού τούς δυο πρώτους στίχους καχελεςεν εν τφ υ . 

Γϋ <*· --«·■« 5 * Γ,ΓΚ 
«.Ι*»»"···” "Χί Μ Λ 108 

“£4 ·«£ 

τού άνηρέ-ψαντο, αορίστου μέσου του ρήματος αν ερεφ μ 

' τόν πατριάρχην Ητχ6λ..ν Δ' 

δωχεν ή Δίς Ήρώ Κορμπέτη έπ καί ^ βοηβεί* τοϋ 

^ °»δλεω5 
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ιο Απάνω τίνος έρέφω η στεγάζω έμαυτόν, ή δ' έννοια των δυο πρώτων στί¬ 

χων του είρημενού επιγράμματος είνε: αυταί αί μέλισσαι Απάνω του στόμα¬ 

τός σου έσιέγασαν εαυτός κατεργασάμεναι σίμβλον κτλ. Πρέπει δ* εν τη τοιαύιη 
έννοια να μεταβληθή και το σοι εις σου. Του δέ ρήματος έρέφω ο μέσος 
αόριστος έρεψάμενοι άπαντα παρ’ "Απόλλωνά.) τω Τοδίω Β', 150 και 
παρά τώ Μελεάγρω Λνθ. ΙΙαλ. Θ', 303. 12, παρά δέ τω Άριστοφάνει Σφ. 

1294 φέρεται τό σύνθετον κατηρέψασθε. 

Π υπ έμοΰ γενομένη διόρθωσις και ερμηνεία συμφωνεί τοΐς λεγόμενοι; 

περί του Πινδάρου εν τώ έπιγράμματι του "Αντιπάτρου τής ΙΙλανουδείου 
Ανθολογίας (Δ', 305, στ. 3 και 4). 

ΝεβρεΙων υπόαυν αάλπιγξ νπερίαχεν αυλών, 

τόασον υπέρ πάσας εκραγε οεΐο χέλυς 
οί'όέ μύτην άπαλοϊς ζονθδς περί γείλεοιν εαμος 

επλαοε χηρόδετον, Πίνδαρε, οεΐο μέ/.ΐ' 

μάρτνς δ Μαινάλιος κερόεις θεός, νμνον άείπας 

τον οεο και νομίων ληοάμενος δονάκων. 

(Σημειωτέον δτι έν το> τρίτο) στίχο) προς τή γραφή τής Πλανουδείου 
Ανθολογίας παρά τω Ευστάθιο) ΓΙροοιμ. εις Πίνδ. 27 φέρεται και ή γραφή 

«απαλοΐς περί χείλεσιν εσμος εκείνος»). Καλόν δέ νομίζω νά μνημόνευσα) καί 
τό περί του Πινδάρου χωρίον του Χριστοδώρου Έκφρ. Άνθ. ΙΙαλ. Β', 385-386 

τικτομένον γάρ 

εζόμεναι λιγνοοΐσιν επί οτομάτεοσι μέλιοοαι 

κηρόν ανεπλάοσαντο κτλ. 

καί τους στίχους .')-? τού άδηλου εις ιό γένος του Πινδάρου επιγράμματος 
Οοτιοην III, 74. 

τον μεν δτε κνώοοοντα ποτί γΟόνα κάτΟετο μήτηρ, 

είσέτι νήπιον όντα, μέλισοά τις, ώς επί σίμβλω, 

χείλεοι νηπιάχοισι τιθαιόώοοονοα ποιατο. 

Όμοίως δ έχει ή παράδοσις παρά τω Παυσανία Θ', 23, 2 «μέλισσαι 
αυτω καθευδοντι προοεπετοντό τε και έπλασσον προς τά χείλη τον κηροί». 

Εύρον δέ την παράδοσιν καί παρά Γεωργίφ τω "Ακροπολίτη τόμ. Β', σ. 67 

Ηοίδοη6.<.ή καταδαρθων καί άφυπνισθείς είιρε μελίττας οίμβλον κατεργα- 

σαμένας τω στόματι, καθά που τινες περί τής Θηβαίας λύρας έξιστορήκαοιν;» 

Διαφόρως δέ πιο; έχει ή διήγησις παρά τω ΑΙλιανω ΙΙοικ. Τστ. ΙΒ', 45 «καί 
Πινδάρω τής πατρώας οικίας έκτεθέντι μέλιτται τροφοί έγένοντο υπέρ τοΰ 
γάλακτος παρατιΟεΐσαι μέλι». 

Φιλολογικά Μελετήματα. 423 

Καλόν δέ νομίζω νά γράψω τινά καί περί τινων άλλων ποιητικών 

δήσεων άπαντωσών έν τω βιρημένφ λόγω. 

Έν σελ. 304, 17 κειται «άλλ’Ιχει τι καί τό τραφήναι <πρύς> δίδαξιν 
έσθλον». Την πρόθεσιν προς προ του δίδαξιν προσέθηκεν ό κ. Συκουτρής. 

Άλλ’έγώ νομίζω οτι ό άνόίνυμος ρήτωρ έγρατμεν «άλλ* έχει τοι. και τό τρα¬ 

φήναι (καλώς) δίδαξιν έσθλοΰ», έχων προ οφθαλμών τό του Ευριπίδου 
£Κκ 600 «έχει γε μέντοι καί τό θρεφθήναι καλώς δίδαςιν έσθλου» (δ. γ. 

«έχει γέ τοί τι καί κτέ.»). Πρβ. και Τκέτ. 911 «τό γάρ τραφήναι |ΐή κακώς 
αϊδώ φέρει». Είνε δέ άνάγκη νά προστεθή έκ τοΰ Εΰριπ.δείου χωρίου τό 
καλώς καί ούχί ή πρόθεσις προς προ τοΰ δίδαξιν, επειδή ευθύς έπειτα 

λέγει ό ανώνυμος εγκωμιαστής τοΰ Μουζάλωνος «καί τοΰ παιδος ουδέ τούτο 
τό μέρος οί τεκύντες ήμέλησαν ούκοΰν καλόν καλώ έπεφυετο κτ&*. Δεν 
είνε δέ πρέπον να άγνοώνται υπό φιλολόγων άνδρών χωρία δοκίμων ποιη¬ 

τών, οίος'είνε ό Ευριπίδης, καί νά δ.ορΟο>νται ταΰτα άνευ τής προσηκοΰσης 

έπιστάσεως. β , „ , 
Έν σελ. 305, 13-15 άπαντα ρήσις τοΰ Κριτίου ουτω: «προς δ ομμ 

άχλΰα άμβλυωπός εφίζει, λήσις δ’έκπλήσσει μνημοσύνην πραπίδων καί ό νους 
εντεύθεν παρέσψαλται». Έν δέ ταΤς ύποσημειώσεσιν άναγινώσκονται τάδε: 

«13 Οιΐί«ο ο1θ£. ίΓ· 0 (αΡηί3 Αιίι€Π· ν· V ' 13 ϋ αμβλυω- 
πός [ άμβλωπός ΟτίΒαε || λήσις | λήσπς οοόά. φυΐα^πη οί οόιΐοΓΟδ Λΐΐιοηαοί 
6ΐ Οπιίαο 14 εκπλήσσει \ Ικτήκει ΟΓίίίκδ». Τό έκτον κατά τον Πΐοΐδ ή τέταρ¬ 

τον κατά τον Ι)ίε1ι1 απόσπασμα των ελεγείων τοΰ Κριτίου, έξ ού μέρος έμνη- 

μόνευσεν ό ανώνυμος ρήτωρ έν τώ λόγω εις τον πατριάρχην Νικόλαον τον 
Μουζαλωνα, είνε παραδεδομένον μόνον υπό τοΰ Αθηναίου I , σ. 432 α -- 

433 6. Λεν έσημειώθη υπό τής έκδότιδος δτι ό Κοιτίας λεγει «νους δε παρε- 

σφαλται», 6 δέ ρήιωρ «καί ό νους εντεύθεν παρέσφαλται» παρά το μέτρον. 

Άμφότεροι οί κώδικες τοΰ "Αθηναίου (ΑΟ) εχουσι την γραφήν λησις, ως 
καί ό ανώνυμος, άλλ’ ό Ο* διώρθωσεν είς λήσπς, υπέρ δέχονται οί έκδοται 
(πρβ. μνήστις). Δεν είνε άρα ακριβές δτι κιυδικές τινες (οοόά. ςιπάαηι) 

εχουσι λήστίί, ώ: έγράφη έν ταΐς ύποσημειώσεσιν. Ό Ηετηιαηιι άντι του 
προς δ’όμμ’ έγραψε προς δ’δμματ’, δπερ έγένετο δεκτόν υπό τοΰ ΚηιΒοΙ 
έν τή έκδόσει του Αθηναίου, άλλοι δ’ δμως τηροΰσι την παραδεδομενην 
γραφήν, ήν έχει καί ό ανώνυμος Βυζαντιακός ρήτωρ, λαμβάνοντες το «χλυς 
μετά μακράς τής ληγούσης κατά τον "Ομηρον Υ 421. Αξία δε μνείας είνε 
ή παρά τώ άνωνύμω γραφή εκπλήσσει αντί τοΰ Ικτήκει, ήν ίσως ευρεν 
έν τινι χειρόγραφα)· πρβ. Θουκ. Β', 87,4 «φόβος γάρ μνήμην έκπλησσει» 

καί 38, 1 «ή τέρψις τό λυπηρόν εκπλήσσει» κτλ. (= εκβάλλει) Ή &ε παρα 
τω Άθηναίω γραφή άμβλωπός είνε πάντως προτιμότερα τής του ανο>νΰ- 

μου ό μβλυωπός ίν χΓΊ ελεγεία τού Κριτίου (πρβ. Ί'ευδενριπ. 'Ρήοφ 7.^7 

«ά μ βλώπες αΰγαί»), πλήν δν ας δπολδβτ) δητά φωνήεντα υω έκφερονταε 
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κατά συνίζησιν (πρβ. Ήσίοδ. Άσπ. 3 Ήλεκτρύωνος, ΙΙίνδ. Πυθ. 4,225 γενύων 
Ευριπ. Ίφ. Τ. 931 Έρινύων). 

Έν σελ. 302, 17- 18 φέρεται «ώς πολύανθης λειμών τούτο τό θέατρον 
και πυκνά περιβομβοΰσιν αί μέλισσαι Μουσάων έρατόν οπόν άμελ,- 

γόμεναι, Ελίκων πς άλλος κτέ.χ. ΓΙρός χήν ρησιν «Μουσάων-άμελ- 

γόμεναι» έν υποσημειώσει παραβάλλεται « Ειΐδί&ϋΐι. ΜαοτοιηΙί. V, 10, 5». 

Αλλά παρ Ευστάθιο) τφ Μακρεμβολίτη άπαντα «δλον ερώτων έρατόν 
οπόν άμελγό μεν ο ι». Ό άνοη-υμος ρήτωρ μιμείται τον Χορίκιον, δστις 
λέγει σ. 194 Βοίδδ. «άνθ’ Έλικώνος, αντί Πιερίας καί των άλλων ιερών λει¬ 

μώνων, ους ημείς αί μάχην σοφαί μέλιτται πάλαι περιεκοσμήσαμεν, μου- 

σαΐον έρατόν οπόν άμελγόμενοι καί σιμβλοποιοΰντες κτέ.». Φανερόν 
δε εινε ότι παρά τω Χορικίω πρέπει να γραφή Μουσέων αντί τον μου- 

σαιον η Μουσάων, ώς φέρεται παρά τω άνωνυμφ, επειδή, ώς νομίζω, 

πρόκειται ρήσις ποιητική διεσκευασμένη I; έλεγειακου πεντάμετρου στίχου, 
έν ω αντί του οπόν έφέρετο άλλη τις λέξις άρμόζουσα εις τό μέτρον, οίον 
άνθος ή καρπόν, καί αντί του άμελγόμενοι τό προσήκον άμεργά¬ 

με νοι. Ό στίχος ουτος θά είχεν ώδέ πως 

Μυνοάίον έρατόν τ άνθος άμεργόμενοι 

ΙΙρβ. Λεωνίδ. ή Μελέαγρ. Άνθ. Παλ. Ζ', 13, 1-2 

ΙΙαρθενικάν, νεαοιδόν έν υμνοπόλοισι μέλισσαν 

%Ήρινναν Μουσών άνΟεα δοεπτομέναν 

(περί τής Ήρίννης λέγεται έν άδήλω έπιγράμματι τής Παλατίνης Ανθολο¬ 

γίας Θ', 190, 1-2 

Λέσβιον ’ Ηρίννης τάδε κηρίον' εί δέ τι μικρόν, 

άλλέ ολον έκ Μονσέων κιρνάμενον μέ/.ιτι). 

ΙΙρβ. προσέτι και τον δεύτερον στίχον τοΰ αδέσποτου επιγράμματος ’Ανθ. 

Παλ. Θ , 187, περί ου έγένετο έν τοΐς έμπροσθεν λόγος, 

ποικίλα Μουσαίον ανθεα δρεψάμεναι. 

Λέγει δέ και ό Πλάτων Ιωνι σ. 534 Α - Η «λέγουσι γαρ δήπουθεν προς 
ημάς οί ποιηται οτι άπό κρηνι7>ν μελίρρυτων έκ Μουσών κήπων τινών καί 
ναπών δρεπόμενοι τά μέλη ήμΐν φέρουσιν, ώσπερ αί μέλιτται, καί αυτοί ουτω 
πετάμενοι». Πρβ. προς τοΰτοις καί ΙΙαρμενίωνα Άνθ. Παλ. Θ', 43, 2 

δονλενοο) Μονσέων άνθεα βοοκύμενος. 

Ε'ιπον οτι. ήδύνατο ό ποιητής νά έμβάλη εις τον στίχον καί χήν λέξιν 
καρπόν, δτε θά εΐχεν οΰτω πως 

Μουσάων έρατόν καρπόν άμεργόμενοι 

Φιλολογικά Μελειήματα. ^25 

η αντί τοΰ τΰπου Μουσάων τον έτερον τύπον Μ ου σέων δισυλλάβως 

έκφερόμενον 

και Μονσέων έρατόν καρπόν άμεργόμενοι. 

Πρβ. Πλοΰτ. Γαμ. παραγγέλμ. 48 τέλος (Ήθ. σ. 146 Α) «εί γαρ ή Σαπφώ διά 
την έν τοϊς μέλεσι καλλιγραφίαν έφρόνει τηλικοΰτον, ώστε γράψαι προς τινα 
πλουσίαν 'κατθάνοισα δέ-Πιερίας5 (Άπ. 58 ΟίοΕΙ), πώς ουχί σοι μάλ¬ 

λον Ιξέσται μέγα φρονεϊν έφ’ έαυτή καί λαμπρόν, άν μή των ρόδων άλλα 
τών καρπών μετέχης, ών αί Μοΰσαι φέρουσι καί χαρίζονται τοΐς παι¬ 

δείαν καί φιλοσοφίαν θαυμάζουσιν;» 
Παρά τω Χορικίω, Εΰσταθίφ τφ Μακρεμβολίτη καί τω άνωνυμφ ρήτορι 

φέρεται, ώς είπον, έρ αχ ό ν όπ ό ν, καί έν τω ελεγειακφ πενταμέτρφ, ον ίσως 
είχε προ οφθαλμών δ Χορίκιος, έγραφα ωσαύτως έρατόν τ5 άνθος ή έρ α¬ 

χόν καρπόν, ούχί δ’ έρατών, δπερ ήδυνατο νά άναφέρηται εις τό Μου¬ 

σάων ή Μουσέων, επειδή λέγεται δώρ’ έρατά, έρατόν δώρον, πάλιν 
έρατήν, έρατή ϊωή, χέλυν έρατήν κλπ. "Ενταύθα δέ τοΰ λόγου γενό- 

μενος καλόν νομίζω νά γράψω καί τινα περί αποσπάσματος τοΰ Αρχιλόχου, 

οπερ μνημονεύει καί παρορδεΐ καί Θεόδωρος δ Προδρομος, όπως καταστήσω 
φανεράν, ώς καί άλλοτε άνεκοίνωσα καί έγραψα (ΐδ. Έπετ. Έτ. Βυζ. σπ. 

τόμ. 6, σ. 428- 9), την μεγάλην συμβολήν πολλών Βυζαντιακών συγγραφέων 

εις τήν γνώσιν τής αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας. 

Παρά τφ Άθηναίφ ΪΔ', σελ. 627 ο άπαντα απόσπασμα έλεγείας τοΰ 

Αρχιλόχου λέγοντος περί έαυτοΰ (1 Βοτ^ΐτ) 

ειμί δ’ εγώ θεράπων μεν Ένναλίοιο άνακτος 

και Μονσέων έρατόν δώρον επισχάμενος. 

Ό κώδιξ Ε τοΰ Αθηναίου έχει τήν γραφήν Μουσάων, ήτις μάχεται προς 
τό μέτρον. Τους αυτούς στίχους μετά διαφόρων γραφών μνημονεύει καί δ 
Πλούταρχος Φωκ. 7, οθεν παρέλαβεν αυτούς δ Θεμίστιος σ. 185 5: 

άμψότερον, θεράπων μέν 'Ενναλίοιο ΘεοΧο 

καί Μονσέων έρατάν δώρον επισχάμενος. 

Ταΰτα γινώσκουσιν οί έκδόται λυρικών ανθολογιών, άλλ’ άγνοοΰσιν οτι 

φέρονται οί στίχοι καί παρά Θεοδώρφ τφ Προδρόμφ έν Βγζ· ΖοΗδοΙιτ. XVI, 

σελ. 117 «εκεί τούτο τό Άρχιλόχειον αμφόχερον θεράπων μέν Ένυαλίοιο 
θεοΐο | και Μουσάων έρατών δώρον έπιστάμενος*. Ό ΚυΗζ παρατηρεί: 

ερατων, οΒοτ ΑτοΙιΠ. (£γ£Π1. 1) από Ρτοάτ. δείόδί ίπ εΐηετ ππόετειν δίοΐΐε 
(ΜΪ£Π0 133, 1246 Α) Επίοεη έρατόν». Έν δέ τφ έτέρω χωρίω λέγει ό Πρό¬ 

δρομος «αρμόσει γαρ επί σοί εκείνο τό Άρχιλόχειον μικρόν τι παρφδηθεν 
υπάρχεις γάρ κατ’αυτόν ' άμφότερον, θεράπων μέν πραγματίκοΐο θεοΐο 
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.1 Γ'°' Μθυ°“ων «®β»ν επιστάμενος». Παρ’ «ρα οώζεται . 
οι-»,, γραφή ερατόν, καί ή «σφαλμένη Μοσσάων ™0 χΙδνχοσΕ 

ιραιοιι, περι ,,ς ουδεμια παοαιήμη,ης Ιγένετο Οπό ιοϋ Κ,,Πζ 

διορ9ώσεΐί χβί - * 

αν« ον γραπτεον ε,νε, νομίζω, Ιπόρνυεα,, <&ς δε,χνύονσ, χαί ταΜ^α 
επαν^τατα, αν. 27) χαί ίνιεπεγείρε,α. (πγ 2Ρ> ΤΑ V · ■ 

ίζ - «* >μ* ~ «*>>£'ϋΓ3?1'77% 

άβΖ!Γ"ταί κνματα ? Ιών 0δρ"ν<5ν ^«ίνονεα χαί αΓί)ι; μ’έχρι -ν 
£ΖΙΖΥ’''ΟΐΟρρε0νΐ";’ *Τ **·"*·« -ρέπε, νά γραφή ίπόρν" 
Λ 41'2 1 Τ"ρ'ν Γ!“,αν/Ζεΐ 10 ίπ'»ρνω-έπωρόομ«,). Ποβ Όχ 
Λ «ως ο 0Ι εν αιγιαλφ πολοι,γέϊ χίμα (ίαλάσσιΐ' I οονοτ' ί™ ·' 
τερον κτέ » νη\ Ψ 91Λ ** - , * ν«Λ«σσης | ορνυτ επασαυ- 
„» ν , ^ <ωρτο δε κυ.αα -ΐνοιτ] νπο λιγυρή». Έν δε ε 
φερεεαε «ώροε δ’ Ιπί μέγα χύμα ΙΙοοε,δάο,ν ένοοίχθων 66 

ΛΣΛΖ ΤηΖΧΓ, Λ-π ;ϊ?λη*ε ^ραμμένα Ιύ 
ο.ρ.!ον) στυφελφ χΰμα περί σχοπέλω, αί ώρΟεναΛο πΓΓΙηχΤΓοΙοΓι-ογ 

δρνίμενον. Έν δέ τώ 88 οπν,Γ ■ όλλ υπάρχει χα, γραφή 

μετ' ώρόεταε πολλοί χώδιχες εχουσι. τήν^γραφήν Τ°« 

μ εγε χ δ έχ ε τ α ε Άλλ' απορίας &ον είνε δη δεν παο.τηο,',θη δη τοί ΖΙΥ 

*νπ «ί5 

·Ε,Λ„μί„ £ γ,:,,γ"· ·***■ *· *«■ 
Γόε όλμεΥ δρχδετα, ΐνροηνίδος οΙΆμα θαλάσσης 

ίαίδ^Γδ'ρνυί.^5 ΓΦ ^ "ρν’,μΐ *«<* ιω Όμηρο, 

„„ £λ+ Ξ" Γε νΛ<? 8ίκθί Ιήν ^βν ^-«ντν χαί ώσπεο ίπορ,ίτ- 
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μεταβληθίί εις γο ε υφη μ ιστέ ον. Νομίζω δτι ό ανώνυμος εγραψεν εύ<ρη- 

μητήοιον, τουτέστι λόγον. Έν τη του Κουμανούδη Συναγωγή λες. άθηα. 

εΐνε κα τ ακεχωρ ι σ μέν α τάδε: «εύφη μη τή ρ« ος λόγος. Κ. ’ Ακροπολ, σ. 885 

ρ Μί(οηο). - εύφημητήρια στέμματα. Νικόλ. Μεθών. έ. Ανδρον. Δημη- 

τρακοπ. σ. 42». Ευρον και έγό) ααρ’ Ιωάννη μητροπ. Τόδου Βίω Χριστοδ. 

(’Λκολ. όσ. Χριστοδ.) σ. 109 Βοΐνη «συνείρω γάρ .. τον ευφη μητήριον» 

και παρ’ ΆΟανασίω πατρ. Άντιοχ. Έγκ. Χριστοδ. αυτόθι σ. 135 «λαμπρόν., 

τόν εύφη μητήριον άνεπλέξατο». Είνε δ ό ευφημητηριος (λόγος) 

ο άλλος λεγόμενος εγκωμιαστικός λόγος ή έ γ κ ώ μ ι ο ς λ ό γ ο ς ή 

εγκώμιο ν. 
Σελ. 304, 22 - 24 «οίμαι την τέχνην ενταύθα χαίρειν διαμιλλωμένην τη 

(ρυσει. και την μέν άρχήθεν τό καλόν έπιβάλλειν και πάτριον, την δ έπιφι- 

λοτιμεϊσθαι τά τής τροφής κτέ.». Ό κ<7)διξ έχει την γραφήν «οίμαι την τύχην 
ενταύθα κτέ », ή δέ Δ·ς Κορμπετη μετέβαλε τύ τύχην εις τό τέχνην και 
εΐσήγαγεν ά’νευ ανάγκης εί; τό κείμενον, διότι άπαντα τό όνομα τύχη 
έν συνεκφορά μετά του ονόματος φύσις· οίον Ίσοκρ. ΙΙανηγ. σ. 67 Ε «τους 
φύσει καί μή διά τύχην μέγα φρονούντας», Μένανδρ. παρά Στοβ. 107, 7 

«ώς άδικον, όταν ή μέν ορύσις \ αποδώ τι σεμνόν, τούτο δ’ή τύχη κακοί», 

Ίππόδαμ. παρά Στοβ. 103, 26 «ό μέν ών θεός ούτε μαθών παρά τίνος τάν 
άρετάν αγαθό; εγένετο ούτε έπισυναρζαμένας (ό ΜοΐηοΕο έπισυνερςαμένας, 

ίσως γρ. έπισυναραμένας) αύτψ τάς τύχας ευδαίμων φ)ύσει γάρ ΐ|ν αγαθός 

καί φύσει ευδαίμων κτέ ». 
Σελ. 305, 1 - 2 «καί σοι τό τής σοφιστικής έμμελίτωτον έστνφε καί τό 

ιής φιλοσοφίας άψινθιάζον αύθις έγλύκαζεν». ΙΙρβ. Μελέαγρ. Ανθ. ΓΙαλ. 

Δ', ί, 22 «ήδύτε μύρτον | Καλλιμάχου, στυφελού μεστόν αεί μέλιτος», 

καί έπίγρ. ’Λνθ. Γ', 199 Οοιι^ιιγ «δηλών τά πικρά τω γλυκει ιών ρημάτων 

| άψίνθιον μ έ λ ι τ ι κιρνςϊς, Σοφόκλεις». 

Έν τω περιοδικφ συγγράμματι Νέω Έλληνομνήμονι τόμ. I (1900), 

σ. 8-9 έδημοσίευσεν ό αείμνηστος Σπ. Λάμπρος τάδε τό Βυζαντιακόν ποίημα 

Εις κύκνον (άρ. 7). 

Κύκνον ενϊ ποταμώ 

κάτεχεν ατερ βρόγχου 

παγόθετον νδασι' 

ον άμουσος ίδ(ύν 

5 αιπό?νθς άγρότας 

ήθελε διολέσαι 

κεφαλάν λιγύθρουν 

τώ σταχυυτόμύ^ 

δρεπάνω θερίσας' 

10 κατά ά’ νδατοπαγονς 

βαίνει κελενθον 

βήμασι κονφοις. 

Τιτάν <5έ κνκνω 
πνρόωντι βολα 

15 σύμμαχος εψάνη' 

γίγνετο μεν υγρόν 

πάλαν ποταμός νδωρ' 

επεσεν ό βούτας’ 

δ δε κύκνος άνέθορε 

20 καί πέτετο χαίρων, 
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Εν Γψ τρίτο) στίχω νομίζω δτι γραπτέον εϊνε παγόδετον αντί του 
παγόθετόν καί ύδως) αντί τού ΰδασι, τουτέση: κύκνον έν ποταμω 
κατεΐχεν άνευ βρόχου δεδεμένον τό πεπηγός ύδωρ. ΓΙρβ. τούς στίχους 5-6 

τού επιγράμματος τού Άπολλωνίδου Άνθ. ΙΙαλ. Θ', 244, δπερ έν τοις έξης 
παρατίθεται ολόκληρον: 

της δέ περιφράξας εχθρός ρόος άΟρόον ηψνω 

χειμερή] στυγερόν δήαε πάγοι ο πέδιφ 

Εν δέ τφ 14 στίχο) αντί τού «πυρόωντι βολα» άνάγνωθι «πυρόενπ 
βολα->. Ελέχθη δέ ό αρσενικός τύπος πυρόεις μετά θηλυκού γένους ονό¬ 

ματος κατά τά αρχαία ύ λ ή ε ν τ ι Ζάκυνθο), Π ΰ λ ο« ο ήμαθόεντος κιλ. 

Ο ιερός τού Απόλλωνος κύκνος διά τό μυΟευόμενον αυτού άσμα κιν- 

δυνεΰων σφζεται υπό τού Ηλιου (Απόλλωνος) κατά τό Βνζαντιακόν ποίημα, 

οπερ εινε πιθανόν δτι ει.χεν ώ; πρότυπον άρχαΐόν τι επίγραμμα. Όμοίως 
υπό τής Αρτέ.μιδος χαριζομένης τφ Άπόλλωνι κατά τό επίγραμμα Παύλου 
τού Σιλεντιαρίου σώζεται κόσσυφος Ιμπεσών μετά κίχλης εις δίκιυον (Άνθ. 

ΙΙαλ. Θ', 39Γ> πρβ. καί τό επίγραμμα τού Άρχίου αυτόθι 343 καί τό τού 
Αντιπάτρου αύτ. 70). 

Τό επίγραμμα τού Άπολλωνίδου Άνθ. Παλ. Θ', 244, περί οΰ είπον 
ανωτέρω, αναφέρεται κατά την επιγραφήν «εϊς έλάφους έν ποταμω κρυσταλ- 

λθ)θέντι πεδηθείσας καί υπό κυνηγετών έν αύτω άγρευθείοας», έχει δέ ούτω 

Λειματόεις έλάφων κεραός λόχος, εύζε κρνώδεις 

τιλήσαν ορών κορνφάς χιόνεαι νιφάδες, 

δείλαιαι ποταμοϊσιν έφώρμισαν, έ/.πι<5ι φρούδοι 

χλιήναι νοτεροις ααθμασιν ώκν γόνυ' 

τας δε τιεριφραξας εχθρός ρόος άθρόον άφνο) 

χειμεριη στυγερού δησε πάγοι ο τιέδιγ 

πληθυς ό όγροτέρων άλίνου θοινήοατο θήοης, 

η φνγεν άρπεδόνην πολλάκι και στά/.ικα. 

Παραπλήσια λέγει καί ύ Βεργίλιος Οοογ*. III, 368 - 375. Κατά τινας δέ 
παραλλαγάς παραδόσεως διαπλασθείσης κατά τούς Βυζαντιακούς χρόνους έν 
ποταμφ κρυσιαλλωθένη άπέθανεν ή Ήρφδιάς: Ό Κεδρηνός τόμ. Α', σ. 323 

Βοηη λέγει «την δέ όρχησαμένην κόρην επί τή άποτομή τού Προδρόμου 
ζωσαν κατέπιεν ή γη- υί δέ φασιν δτι εϊς πάγον παίζουσα επάνω λίμνης, 

διαρραγέντος κατήλθε κάτω, καί τής κεφαλής άποσφηνωθείσης, ιό μέν σώμα 
απαν εις τον βυθόν κατήλθεν, ή δέ κεφαλή επάνω τού πάγου υπελείφθη>\ 

Ιδ. X. Πολίτου Παραδόσεις τόμ. Β', σ. 790- 791. 
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Έν ’Ανθ. ΙΙαλ. 0, 1 φέρεται επίγραμμα άποδιδόμενον εις τον Πλάτωνα 

«επί κατόπτρω άνατεθέντ» παρά Λαΐδος» 

Ή σοβαρόν γελάσασα καθ' Ελλάδος, ή ποτ εραστών 

έσμόν επι προθύροις Λαΐς Ι'χονσα νέων, 

τ») Παψό] τό κάτοκτρυν, έπεί τοίη μεν όράσθαι 

ονκ εθέλω, οιη ήν ηάρος ου δύναμαι. 

Τό επίγραμμα έλευθέρως μνημονεύει Μιχαήλ ό Ψελλος εν Μεσ. Β.βΛ. 

νάθα τόμ. Ε'. σ. 342 «ή γάρ Λαΐς εκείνη, ή τό καλόν της ώρας εν τοις τότε 
νρόνοις άνθήσασα, επειδή ρυτίδας Εγνό.κει περί το προσωπον, ανεθηκε το 
ίάτοπρον τή θεφ, οίη μεν γάρ, φησίν, ?,ν πόρος, είνατ ου δυναμα,, οτη δε 

νϋν εϊμι, ού βεβούλημαι». (Πρβ. καί τά Επιγράμματα 18, 19, 20 του αυτου 

βιβλίου τής Παλατίνης Ανθολογίας). , , , 
" Έν τώ Νέω Έλληνομνήμονι τόμ I// (1928), σ. 1 Π Εξεδόθη ως ανέκ¬ 

δοτον τάδε τό επίγραμμα («'Πρφελεγεΐοι σκωπτικοί εις Πυθαγόραν.) 

Ον μόνος 1/αρύχων άπίαχες χεϊρας άλλακαί ημείς- 

τις γάρ Βς Ιμψύχιον ηψατο Πυθαγόρα; Ρ 
Βηαν ίψηοΟρ τι και άπτιπθρ και άλωΟη, 

ίί) τότε καί ψυχήν μη εχον ϋσθίομεν. 

Τό πλήρες σφαλμάτων τούτο Επίγραμμα εϊνε τό γνωστόν σκωπτικόν εις 

ιόν Πυθαγόραν επίγραμμα Διογένους τού Λαερτίου, τό φερόμενον και παρα 
τώ αίιτφ Η 44 καί Εν τή ΙΙαλατίνη Ανθολογία Ζ', 121 και εν τη Π/.ανου- 

δείισ μετά διαφοράς γραφής έν τώ πρώτφ στίχω (ΕμΨ'υΧ“ν ι_°Υ· 11' 

ΙΙλάν. αψύχων Άνθ. Παλ.) καί έν τώ δευτέρω στιχω (ΓΙυθαγορα Λιογ. 

Πυθαγόρη ΙΙαλ. καί Πλαν.) καί έν τφ τετάρτω (ουκ Δ,ογ μη Πολ. και 
Γΐϊαν) Ώς δ' εξεδόθη Ιν τώ Νέω Έλληνομνήμονι τό επίγραμμα, εν τφ 

πρώτφ στίχιμ Εχε, κακώς «πΐ.σχες χεϊρας άντί τού απεχες χέρας, εν 
τώ δευτέρω Εμψύχ,ον αντί τού Εμψυχων και Πυθαγορα_άντ, του 
Πυθαγόρα καί έν τώ τρίτω έψησθή τι καί όπτ,σθη αντ, του εψηθη 

τι και όπτηθή. , 
Έν έπιγράμματι τού Μυρίνου Άνθ. Παλ. 0, 254 φερειαι 

Τήν μαλακην ΠαφΙης, Στατύλλιον ανδρόγυνου, δουν 

'ελκειν εις Άιδψ ήνίκ βμελλε χρόνος, 

τάκ κόκκου βαφθέντα και νσγίνοιο Θέριστρα 

καί τούς άνδρολιπεΐς άλλοτρίους πλοκάμους 

8 δώρα Πριηπείων θήκεν επι πρόθυρων. 
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Το εν τώ τετάρτφ στίχω ανδρολιπεις έχε. καί ό Σουίδας εν λ. θέρι 
σιρον, άλΓ ό δΕίηι^ίη, έγραψε ναρδολιπείς, δπερ έγένετο δεκτόν δπό 
των έκδοτων, πλήν του Ρ. λΥαΙΐκ (ΟοΗβοΐίοη άοδ ηηιν. (Ιο Ρππιοο), δστις 
τηρεί τήν παραδεδομένην γραφήν καί μεταφράζει 50$ οΐιονεαχ ροδι,\ 

οΐιο.', ςαί εΐ αίδέιηειιί )βιπ· Ιιοιπηιβ (ίΐ η’α άοηο ραδ όοδοίη 6ο 
]05 οοιιροΓ ροιιτ 1ο$ ΟΟΠ5ΑΟΓ0Γ)». Έγώ νομίζω ότι ούτε τό ανδρολιπεις 
ούτε τό ναρδολιπείς είνε ή γνησία γραφή, άλλ’ δτι ό ποιητής έγραψε 

και τους άδρ ολιπεΐς άλλοιρίονς πλοκάμους 

τουτεστι τους αδρόν λίπος έχοντας ή τους άδρώς άλη λ. μ μένους άλ/ο 
τρίους πλοκάμους. Πρβ. Καλλίμ. Ύμν. εις Άπόλλ. 39 «ον λίπος Άπόλ?ω. 

νος «ποστάζουοιν έ'θειραι» και ΙΙέρσην Άνθ. Παλ. 6,274,2 «καί στεφάναν 
Λιπαρών έκ κεφαλάς πλοκάμων, καί ΙΙαλλαδ. αύτόθι 60 «...’Ίσιδι τουοδε 

ί ^καπ) του; λιπαρούς Παμφίλιον πλοκάμους». 5Ητο δ’ευκολον νά 
μεταβληθη το άδρολιπεΐς εις τό ανδρολιπεις, ώς μετεβλήθη καί τό 
αδρόν μένους εις τό άνδρου μένους, τό άδριίνεσθαι είς τό άνδρυνε. 

οί)αι καί τό Άδράλεστος εις ιό Άνδράλεστος. Έν τω Θησαυρφ του 
Στεφάνου έν λ. «δρόω είνε γεγραμμένα τάδε: ΑΡιοπ. 057 Ό (ο Μντοπο 
Ρποπε*ιι.ςΐ) του; αδρού μένους... οχ οπίοιιο. ΟηδαιιΙκ Αηίπι. 935... ΥπΆο 

άνδρουμένους, ΗοΙοηηί ροΓηιπΙαίίοπο,, καί έν λ. άδρόνομαι: «]ιιό. 11,2;% 

Ι\°§. 4, 18; Κιιΐΐι I, 13, ηόΐ ρτο άδρυνεσθαι ίη αΐ. 656. άνδρυνεσθαι». 

Εν έπιγράμματι του 'Ρουφίνου Άνθ. Παλ. Ε', 48 (47), 5 - 0 άπαντα 

ει δε τι και πλοκαμισι διαοτίλβονοιν άκανθαι, 

τής λευκής καλάμης ου δ εν έπιστρέφομαι. 

/Ο Ρ· Ρειεβαλκ τ° έπισ τρέφομαι εΐς τό άπ ο στρέφομαι καί 
παρέβαλε ιό επίγραμμα του Μακηδονίου Άνθ. Παλ. Ε', 227 (226) 

Ημερίδας τρνγοωοιν ετήοιον, ουδέ τις ανιών 

ιούς έλικας, κοπτιον βότρυν, άποοτοέψεται. 

Ουδεμία ανάγκη είνε νά μεταβληθη παρά τω ΊΡουφίνω τό Ιπιστρέ¬ 

φομαι^ ~φροντίζω, μέλει μοι) είς τό άποστρέφομαι, διότι ύ ποιητής 
λέγει: τής λευκής καλάμης, τουτεστι ιών λευκών τριχών, ούδέν μοι μέλει, 

ονδαμώς φροντίζω. ΙΙαραπλησίως λέγει καί ό Παλλαδάς Άνθ. Παλ. ΙΑ 7 54 

Γηραλέον με γυναίκες άποοκώπτονοι λέγουσαι 

εις τδ κάτοπιρον όράν λείφανον ήλικίης. 

αλλ εγώ ει λεύκάς φορείο τρίχας είτε μελαίνας, 

ονκ άλέγω, βίαιου προς τέρμα ερχόμενος. 

ενόδμοις δέ μύροισι καί εύπειάλοις οτεφάνοιοι 

και Βρομίω παύω φροντίδας όργαλέας. 
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Μάρκος ύ Άργεντάριος λέγει έν έπιγράμματι Άνθ. ΙΙαλ. Ε110 (109). 5 - (> 

αλλά μοι Ενφράντη μία προς δέκα, καί γάρ «πείρους 
αστέρας έν μήνης φέγγος νπερτίΟεται. 

Έν τουτοις ό ποιητής μιμείται τά τής Σαπφοΰς (Άπ. 4 Πίοΐιΐ) 

άοιερες μέ.ν άμφί κόλαν υελάνναν 

αΙψ' άποκρύπτοισι φάεννον είδος, 

οπποτα πλήθοισα μάλιοτα λόμπη 

γαν (έπι παΐσαν). 

καί Άπ. 98, 6-8 Πΐεΐιΐ 

νυν δέ Λνδαισιν ένπρέπεται γυναί- 

κεσσιν, ώς ποτ\ άελίω 

δννιος, ά βροδοδάκτνλος μήνα 
πάντα περζο/έχοιο' άστρα, κτέ. 

Καλόν, νομίζω, είνε έν τη ερμηνεία ποιητών των δοκίμων χρόνων νά 
παραβάλλωνται καί αΐ μιμήσεις ή αί διασκευαί μεταγενεστέρων καί Βυζαν- 

τιακών ποιητών, αϊτινες πολλάκις άγνοοίτται υπό τών φιλολόγων. 

Ίουλιανός ό από υπάρχων λέγει έν αναθηματικά) έπιγράμματι υιι ύ 
Ποταμών άνέθηκεν εΐς τον Πρίαπον προς άλλοις καί (Άνθ. Παλ. 6, 21, 1-2) 

Σκάπτειραν κήπυιο φιλνδρήλοιο δίκελλαν 

καί δοειιάνην κανλών άοκυλον έκτυμίδα. 

Τό έν τφ β' στίχο) άσκυλον πολλοί έπεχείρησαν νά διορθώσου (άσκά¬ 

λάν, αγκύλον, ευκολον. άσχολον, κλπ). Νομίζω δτι δυναμεθα νά γρά¬ 

ψω μεν 

καί δρεπάνην κανλών άστ ο μ ον έκτο μίδα 

έν παραβολή προς τό επίγραμμα του Φιλίππου Άνθ. Παλ. (>,107 

Γ Υλησκύπω με Πανί θηρευτής Γέλων 

έθηκε λόγχην, η ζ άτι έ Οριο ε χρόνος 

ακμήν έν έργφ κτέ. 

Έν τή Παλατίνη Ανθολογία φέρεται τάδε τό επίγραμμα του 'Ασκλη- 

πιάδου Ε\ 145 (144) = Άνθ. ΙΙλαν. Ζ116. 

Λύτου μοι στέφανοι παρά δικλίσι ταϊσδε κρεμαστοί 

μίμνετε, μή προπετώς φύλλα τιναοσιχμενοι, 
ούς δακρύοις κατέβρεξα κάτομΰρα γάρ ομμαι ερώντων. 

άλλ' όταν θίγόμενης ανιόν ί'δητε θύρης, 

στάξαθ' νπέρ κεφαλής έμόν αετόν, ώς άν άμεινον 

ή ξανθή γε κόμη ιάμά πίη δάκρυα. 
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Γ, ^ ^ναΐΐζ ύποσημειουται: «Ι^βηιηια ο: εις στέφανον έκ ρόδων πληκέντα 
ενεκεν κόρης τίνος (Ηοο αυΐεπι ίπίευπι, ηί οχ ν. 4 άρρητοί).. 4 αΰτύν ρι 
αη.: αυτήν ο... » Ωσαύτοις και ό δίβτΙίιιηίΠοΓ γράφει: <·Ιοιπηιαίΐ αϋά Ο 

νοι·1>Α Ιιαοο: ένεκεν κόρη; τινός, ςαίρρο Ο ν. 4 αυτήν οί ν. 6 κόρη 

ροτροίΉπι Γ6Ρ03«ίΐ.. Ό διορθωτής, όστις δηλοδται διά του γράμματος Ο 
μετεγραψεν έν τω 4 στίχω το αϊτόν εΐς αύτήν, ϊνη μεταβάλη τό γένος τού 
ερωμένου προσώπου από άρρενος εις θήλυ, άλλα δεν ένόησενδτι τό αύτήν 
βΑώπτει τό μέτρον. Τούτο δ’ έλαθε και τον κ. Τω. Συκουυρήν, 6'σπς έν τω 
λαικω πανεπιστήμιο τής «Ιϊραδυνης» τής 2 Μαρτίου 1934 («Παρακλαυσί- 
θυρα») έγραψε ταυ τα: «Άπό τον σύγχρονον του Καλλίμαχου ποιητήν τον 
Ιαμιον 'Α σκληπιάδην, τον όποιον έθαυμαζεν ό Θεόκριτος, έ'χομεν δόο 

παρόμοια ποιήματα. Εις τό ένα απευθύνεται προς τα δακρύβρεχτα στεφάνια 
του, που εκρέμασε σιωπηρά, έπιστρέφων άπρακτος εις τό σπίτι, εΐς τήν κλει¬ 

στήν θύραν εκείνης. Τα παρακαλεΐ μόλις άνοιξη ή θυρα τό πρωί και προ- 

!, 11 εκείνη εις τό κατώφλι, ν’ άφήσουν τά δάκρυα του, μέ τά όποια τά 
εχει ποτίσει, νά ποτίσουν βροχή τά ξανθά της τά μαλλιά: 

Αι'ιον 0**φάνια μου νά μένετε στήν πόρτα τούτη κρεμουμένα κι άνή. 

ονχα τά φύλλα σας νά μη παλέψετε, πάγκο ποτίσει μέ τά δάκρυα μου. Βρογή 

τρέχουν τα ματια τα ερωτευμένα. Μά σάν άνοιξη ή βάρα 7ης κα\ ^ήτε την 

Ί'α [Ίγβ' αύτ/ΐ /*°* τ*ί βν°Ζν στΨ' ™φαλή της στάζετε. Τά δάκρυα μου καλό- 
τερ έτσι θά ποτίσουν τήν κόμη τή(ν) ξανθή *. 

II μεταβολή του γένους του ερωμένου προσώπου ή γενομένη υπό νεω- 

τέρου φιλολόγου, και μάλιστα μονονουχί φωνήν άφιέντος του μέτρου ότι ύ 
ποιητής έ’γραψεν αύτόν και ούχί αυτήν, νομίζω δη δεν είνε Επιτετραμμένη. 

9 __ ^πιΥΡ«μματ« εις λαγών άρπασθέντα υπό θαλασσίου κυνός φέρονται δυο 
εν τή ΙΙαλατινη Ανθολογία αποδιδόμενα εΐς Γερμανικόν Καίσαρα. Τούτων 
το δεύτερον έχει ούτως (Θ', 18) 

Εκ κννόϊ κνων με, τί τό ξένον; εις έμί Θήρες 

υγροί και πεζοί θυμόν εχονοιν ενα' 

αιθέρα λοιπόν εχοπε, λαγοί, βατόν άλλα φοβούμαι, 

ονρανέ’ καί συ φέρεις άστερόεντα κννα. 

Όμοιον επίγραμμα έποίησε και ό Λυεοπίπδ (XIV) 

Τηηαα-ίί φηοηάαιη οηττεηΐοη ίη ΙΗοή$ οτα 

αηίε οαηβε Ιεροτβιη εαετζιΙει/3 ταρηϋ. 

αΐ Ιφι.κ: Ίη ηιε οηυη/χ ίβτταε ρεία^έηηο ταρίηα βαί; 

/οτίίΐαη οέ αοείί, ή αιηπ αχίτα ΙεηεΓ. 

Ία επιγράμματα ταυτα άναφέρονται εΐς τό αίνιγμα, δπερ μνημονεύει 

ίΟ*) 
Φιλολογικά Μελετήμαια. 

ό Αθηναίος Ι', σ. 453 5 «V ταυτόν έν ούρανφ και επί γης καί εν θαλάττη; 

τούτο δ’ έστίν ομωνυμία· καί γάρ άρκτος καί δφις καί αΐετός και κΰων έστίν 
Ιν ούρανω καί έν γή καί έν θαλάσση». Πρβ. καί Άριστοψ. Σψ. 20-23 

ΣΩΣ. ονδέν αρα γρίφου διαφέρει Κλεωννμος. 

ΞΑΝ. ηώς δή; ΣΩΣ. προχενεΐ τις τοϊαι συμπύταις λέγων 

Γχί ταυτόν έν γή τ άπέβαλεν καί έν ούρανω. 

καν τή θαλάττη θηρίον τήν ασπίδα; 

Διά δέ των λέξεων ουρανός, κΰων καί δίδυμοι παίζει Μάρκος ό 

Άργεντάριος έν έπιγράμματι ’Ανθ. Παλ. Ε', 105(104) 

"Αλλος δ Μψοφίλας λέγεται, παρά μαχλάοι κόομος, 

άλλος, έπεί πάσης γεύεται άκρασίης. 

άλλ’ ΐτε, ΧαλδαΧοι, κείνης πέλας' ή γάρ δ ταντης 

ουρανός εντός έγει και κύνα καί διδύμους. 

Έν τφ έπιγράμματι τούτφ ή λ. ουρανός σημαίνει τον ουρανόν ή 
ουρανίσκον τού στόματος, ουχί δέ τήν οροφήν τού δόμου, <ώς νομίζει ο Χαρ. 

Χαριτωνίδης έν Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλον. 1932, 

σ 355. Όμοια δέ παιδιά έγένετο διά τής αυτής λέξεως καί υπό Θεόκριτου 
τού Χίου, ώς λέγει ο Αθηναίος Η', σ. 344 5 «τού δ5 αυτού καί ιόν αγρόν 
καταβεβρωκότος εις οψοφαγίαν, έπειδή θερμόν ποτέ καταβροχθίσας ιχθυν 
εφησε τον ουρανόν κατακεκαύσθαι, ""λοιπόν, έ'φησεν, έστίν, ό Θεόκριτος, σοι 

καί τήν θάλασσαν εκπιεΐν, καί έση τρία τά μέγιστα ήφανικώς, γην καί θάλασ¬ 

σαν καί ουρανόν5». 3Α , η, 
Ό Γλαύκος λέγει εν έπιγράμματι τής Παλατινης Ανθολογίας Θ , ό41 

Α. Ννμφαι, πενθομένω φρασατ ατρεκες, ει παροδενοιν 

Δάφνις τός λεύκάς ώδ’ άνέπαυσ' έρίφους. 

Β. Ναι ναι, Παν συρικτά, καί εις αΐγειρον έκείναν 

σοί τι κατά φλοιού γρ&μμ εκολαψε λεγειν 

'Πάν, Πάν, προς Μαλέαν, προς δρος Ψωφίδιον ερχεν 

ίξονμαι. Α. Νύμφαι, χαίρει * εγώ δ9 υπάγω. 

Έν τω έπιγράμματι τούτφ γίνεται λόγος περί γραμμάτων εγκεκολαμμέ- 

μένων έν φλοιφ δένδρου, ώς καί έν όδηλφ Ιπινράμμαπ, Άνθ. Παλ. ΙΒ', 130 

Είπα, και αΐ> πάλιν εϊπα' 'καλός, καλός · άλλ’ ετι φήοω, 

ώς καλός, ώς χαρίεις δμμασι Αωοίθεος. 

ον δρυός ονδ’ έλάτης εχαράξαμεν ον δ" επί τοίχον ^ 

τοντ έπος, άλλ’ εν έμή ιοχεΤ έρως κραδία. \ κτέ. 

Επρ.τκρις Εταιρείας; Βυτ.αντ. ΣΠΟυδον, £τος ΙΛ'. 
28 
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Φέρεται δέ και παρά τώ Θεοκρίτφ ΙΗ', 47-48 

γράμματα <5’ εν φλοιω γεγράψεται, ώς παριών τις 

άννείμη δωριστί’ 'οέβεν μ"· 'Ελένας φυτόν είμι 

και παρά τώ Καλλιμάχφ (Άπ. 101 =Σχ. Άριστοφ. Άχ. 144) 

ά?Χ ενί δη φύλλοιοι κεκομμένα τόσσα φέροιτε 

γράμματα, Κνδίππην δσσ’ ερέονσι καλήν. 

Ταΰτα δέ μιμείται 6 Άρισταίνετος Α', 10 «είθε, ώ δένδρα, καινούς 
ύμΐν γένοιτο καί φωνή, δπιος αν εΐπητε μόνον Έυδίππη καλή5· ή γούν 
τοσαΰτα κατά των φλοιών έγκεκολαμμένα φέροιτε γράμματα, δσα την Κυδίπ- 

πην επονομάζει καλήν». Ισως δε παρα τφ Καλλιμάχφ γραπτέον εινε 

άλΧ ενϊ δή φλοιοΐσι κεκομμένα τόσσα φέροιτεΐκτέ. 

Ευκόλως δ’ ήτο δυνατόν τό φλοιοΐσι νά μεταβλητή εις τό φΰλλοισι. 

Φλοιός δέ δένδρου μνημονεύεται εν τφ επιγράμματι του Γλαΰκου, παρά τω 
Θεοκρίτφ και παρά τφ Άρισταινέτφ, δστις, ώς ειπον, μιμείται τούς στίχους 
του Καλλιμάχου. Άπαντα δέ καί παρά τφ Ψευδολουκιανφ Έρ. 16 «ήδη δέ 
πλέον αυτω του πάθους ερεθιζόμενου, τοίχος άπας έχαράσσετο, καί πας μαλα¬ 

κού δένδρου φλοιός Άφροδίτην καλήν έκήρυσσεν». Λέγει δέ καί ό νοτο-ί- 
Ιίηε ΕοΙ, V, 13 κέξ. 

ίννηο Ιιαεε, ίη νίτίάί ηυ,ρετ τγτιαε εοτίϊεε /α£ΐ 
εα.τηιιηα άεεεήρεΐ εΐ νιοάηίαηε αΜβτηα ηοίανί, 

εχΡεΗατ. βίε. 

(πρβ. καί ΕοΙ. X, 53-54), καί 6 ΡτοροΓίύιΐδ I, 18,22 

ΑΙ (βλιιοίίεηε ίεηεταε τεεοηα.ηί ιηεα νβτία ειώ ηνιδταε, 

εεηόϋιιτ εί νεεέτίε Ογγηίΐηα εοτίίείδιιε. 

καί ό Ονίάίιΐδ Ηογ. 5,28 

ρορηΐο, νίνε ρτβεοτ, εγιιαε εοηεϋα νια.'Τξίηε τίραβ 
Ηοε ϊη τημοεο εοτίϊεε εαΐΊηεη Ιιαόεε: 

Οηνι Ρατϊε Οεηοηε ροίετίί ερϊτατε τεΐίεία, 

αεί ίοηίετη ΧειηίΜ νετεα τεεηττεί αεγηα. 

(Πρβ. καί 5,21. 5Ίδε προσέτι καί Οαΐρ. θοΙ. 1,20. 3,43. 8,29). 

Επειδή δ’ εγένετο λόγος περί τού 101 αποσπάσματος τού Καλλιμάχου, 

έν ώ μετέβαλον τό φΰλλοισι εις τό φλοιοΐσι, καλόν νομίζω νά διαλάβω 
καί περί τού 57 (\νϊ!.= Ανθ. Παλ. Ζ', 277) επιγράμματος τού αυτού, δπερ 

επιγράφεται «Εις ναυηγόν ταφέντα υπό ναύτου Λεοντίχου» καί εχει ουτω 

κατά τήν έκδοσιν τού δίαάΙπιίχΙΙεΓ 

Τις ξένος, ώ νανηγέ; Λεόντιχος ενθάδε νεκρόν 

ενρεν έπ5 αίγιαλονς, χώσε δέ τωδε τάφω 

δακρνσας έπίκηρον έόν βιον' ονδε γαρ αυτός 

ήσνγμς' αίθνίη δ3 Ισα θαλασσοπορεΐ. 

Έν τώ πρώτφ στίχφ στίζουσι κοινώς μετά τό τις ουτω «τις, ξένος ώ 
ναυηγέ;». Έπεχείρησαν δέ πολλοί νά διορθώσωσι τό χωρίον τούτο, άλλοι 
άλλως. Τό δ’ έν τω δευτέρφ στίχφ εΰρεν ό μετέβαλεν^εις τό σ εύρεν, 

ο δέ νοίοοί' καί ό \νΠαπ.ιο\νΒζ εις τό εύρέ σ’, τό δ’έπ αιγιαλους 
δ μέν Βεητίογ μετέγραψεν επ’ αίγιαλοΐς, ό δέ Ηοο^τ επ’ αΐγιαλού. 

Έν δέ τφ τετάρτφ στίχφ άντί τού παραδεδομένου ήσυχον ο Κείδΐ^ο έγρα- 

ψεν ήσυχος. & , 
Νομίζω δτι έν τφ επιγράμματι τοΰτφ πρεπει να διακρινωμεν δυο^προ- 

σωπα, τό ιιέν ερωτών, τό δέ άποκρινόμενον. Τό Α πρόσωπον έρωτα «τίς 

ξένος, ώ ναυηγέ», τουτέστι τίς έστι ξένος η τίς σ’ εδρών ενθάδε έξένισε χώσας 
τωδε τάφφ; Γνωστόν δ’ είνε δτι ξένοι λέγονται άμφότερο., καί ο ξενίσας τινα 
καί δ ξενισθείς υπό τίνος. Ερμηνεύεται δέ κάλλιστα τό έν τφ επιγράμματι 
τού Καλλιμάχου ξένος ( = 0 ξενίσας) εκ τής όμοιας χρήσεως παρά τφ Άρχία 
»*...<* 7" 07» 

Ουδέ νέκυς, νανηγός επί χθόνα Θήρις ελ^ασθείς 

κνμασιν άγρυπνων λήσομαι ήιόνων. 

ή γάρ άλχρρήκτοις υπό δειράσιν, άγχό>Θι ποντον 

δυσμενέος, ξείνον χερσϊν έκνρσα τάφον | κτε. 

Τό Β πρόσωπον αποκρίνεται- «Λεόντιχος ένθάδε νεκρόν εύρέ μ’ έπ’ αίγια¬ 

λοΐς κτέ.». Κατά ταύτα μεταβάλλω τό εύρεν εις τό εύρέ μ’ καί άναγινώσκω 

Α. Τίς ξένος, ώ ναυηγέ; Β. Λεόντιχος ένθάδε νεκρόν 

ενρέ μ’ επ’ αίγιαλοΐς, χώσε δέ τωδε τάφω 

δακρνσας έπίκηρον έόν βίον ουδέ γάρ αυτός 

ήσυχον, αίθυΐη δ ίσα θαλασσοπορεϊ. 

(έν τφ δευτέρφ στίχφ προτιμώ τήν διόρθωσιν τού ΒβηΓεγ έπ αίγιαλοΐς, 

έν δέ τφ τετάρτφ τηρώ τήν παραδεδομένην γραφήν ήσυχον, οπερ λαμ¬ 

βάνω ώς επίρρημα καί συνάπτω μετά τού θαλασσοπόρε!, τουτεστιν: ου ε 

γάρ αυτός ήσύχως άλλ’ ομοίως αίθυία θαλασσοπορεΐ). 
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50π δέ πολλάκις ξένος έθαψε τινα ναυαγόν, είνε χωστόν. Γρηγόριο- 

ό Ναζιανζηνός λέγει εν έπιγράμματι (’Λνθ. ΙΙαλ. Η', 210) 

ΙΙολλάκις νανηγοΐο δέμας κατέχωαεν δδίτης 

κύμασι πλαζομενον, ηολλάκι θηρολέτον κτέ. 

Ύπο ίου Βοίδδοηαάε Λ η. Ο γ. II, ο. 478 και νκδ του Οταιπετ Λ η. 

Ογ. ^Γογ. σ. 293 (οθεν παρέλαβον ό ΙΙίκκολος δυρρί. α 1’ΑπΕΐιοΙ. σ. 334 

καί ό Οοιιυηγ· ΓΙ, 38*) έξεδόθη τόδε το έπίγραμμα «Εις ευνούχον» 

Ενθάδε την μιαρόν κεφαλήν κατά γαΤα καλύπτει 

αρρ/.να και Οηλ,νν, εις τέλος ουδέτερον. 

Εγένετο η παρατηρησις δτι ό πρώτος στίχος λέγεται κατά παρωδίαν 
άλλων στίχων επιτύμβιων επιγραμμάτων, οίον Άνθ. Παλ. Ζ', 3 «ένθάδε τήν 
ιερήν κεφαλήν κατά γαΐα καλύπτει». ΙΙροσΟετέον καί Οοα^πν II, 661 

«ενθάδε τήν ιερήν κεφαλήν κατά γαια καλύπτει» καί 378 «ενθάδε τήν ίεράν 
(κεφ]αλ[ήν...». Πρβ. Φίλιππ. Άνθ. Παλ. Ζ', 362 «ενθάδε τήν ιερήν κεφαλήν 
σορος ήδε κέκευθε» καί Οοιίξην II, 34 «ένθάδε τήν αγαθήν καί σώφρονα 
γαΐ’ εκάλυψεν» 

Λεν παρετηρήθη υτι ο δεύτερος στίχος εινε είρημένος κατά παιδιάν προς 
τά τρία γένη τής γραμματικής, ώς καί εν τω έπιγράμματι τού Παλλαδά Άνθ. 

Παλ. Θ , 489 («επί βρέφεσι δύο άμα τεχθείσι καί παραχρήμα άποθανούσι») 

Γραμματικόν θνγατηρ έτεκεν φιλύτηιι μιγεΐοα 

παιδιον αρσενικόν, θηλυκόν, ουδέτερον. 

Ο Βπιηοΐτ ένόμισεν δπ ό ΙΙαλλαδάς νοεί έρμαφρόδιτον ευθύς μετά τήν 
γέννησιν άποθανόντα· τούτο δέ τό νόημα είνε παραπλήσιον προς τό τού επι¬ 

γράμματος εις ευνούχον. ’ Αλλως δ’ έκδέχεται ό ^οο6δ σημειούμενος: «Ροοίπ 
πϋπΐ αΐίικί ^υα^ίνί.^ο νΐάοΐιιτ ιμιαπι ιοοιιπι έκ τού ’ παραδόξου. Οιιίιιε 
&€ΐιοπδ 5αηΙ νοίο α Καίο οταηιηιπίίοο πά ηυρίιαδ νοοοΐο άίοΐα αρ. 
Αιΐδοη. ορ. ΧΕΙΧ: 

ΕΙ ηιαχοΐίΐιηι οΐ /αηΐηίηί β^ηίΐε 

χβηοήςηιιε ηειιίΗ βΗο$». 

Εν 0Γ3Π16Γ Απ. Ογ. ΡίΐΓ. IV, σ. 296 φέρεται τόδε τό επίγραμμα «Εις 
τήν πόρνην» (= Οοιι^ηγ III, 340) 

Ο Χριστός ώδε τω πανεντίμω λόγοι 

ψνχην μυρίζει τής μυριζονσης πύδας. 

Σώφρων ή πόρνη μύρω τό μύρον θεραπεύει. 
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Ό Βυζαντιακός ποιητής έν τφ έξαμέτρω στίχω μιμείται τό έπίγραμμα 

τής Παλατίνης Ανθολογίας ΡΙ90 (89) 

Πέμπω σοι μύρον ήδν, μύρω τό μύρον θεραπενων, 

ώς Βρομίφ απένόων νάμα τό του Βρομίου. 

Έν τοΐς αυτοις Άνεκδότοις IV, σ. 301 είνε έκδεδομένον έπίγραμμα 

ιαμβικόν «Εις τον νιπτήρα» (— Οοΐΐ£ΐΐ)' III, 365) έχον ουτω 

Ψάμμον τίθημι τή 0αλάτι»] τειχών 

-χάος χαλινώ, ρείθρα τείνας νδάτων, 

πόλον στεγάζω, νάμασι τρέφω χθόνα' 

τάξω δέ χρυσω ζωννύω τον αιθέρα- 

νιπτήρα νυν τίθημι και μικρόν ρύσιν 

κρήνης άπαντλώ, ζώνννμαι δέ λεντίω, 

τείνω τός χεΧρας, δουλικούς πλύνω πόδας. 

Συ δ\ ώ μαθητά και φονεντά, τους πόδας 

έ.ςεντρεπίζεις είς σφαγήν τον δεσπότου. (' 

Ό ποιητής έλαβε πρό οφθαλμών έν μέρει Κοσμάν τον Ίεροσολυμίτην 

Καν. είς τήν πέμπτην τής μεγ. έβδ. ωδ. ε', τροπ. 1 -2 

Ίί ιό άσχετον κρατούσα ΜαΟηιαϊς υποδεικνύει 

και νπέρροον εν αίϋέρι ύδωρ, ταπεινώσεως 6 δεσπότης τύπον 

ή αβύσσους γαλινονοα ό νεφέλαις δέ τον πόλον 

και Οαλάοσας άναγαιτίζουσα περιθάλλων ζώνννται λέντιον 

Θεόν σοφία | νδωρ νιπτήρι βάλλει, και κάμπτει γόνυ | δούλων έκπλνναι 

πόδας άποπλννει δέ | δούλων δεσπότης. / πόδας- 

ον έν τ ή χειρί πνοή πάντων ιών δντων. 

καί ωδ. ητροπ. 2 «Νόμου φιλίας ο δυσώνυμος | Ίσκαριώτης γνώμη έπ«- 

λαθόμενος, ους ένίψατο ηυιρέπισεν ; είς προδοσίαν ποδας | κτε.». 

Ύπο τού Ογ&πιογ έν Λ π. Ογ. Ρ*γ. IV, σ. 299 ( - Οοα^ηγ III, 352) 

έξεδόθη τόδε το επίγραμμα είς τον Ευαγγελισμόν 

Δέ.γου τό πυρ χαίρονοα’ χρυσά λυχνία 

φλέγει Χερουβίμ, πλήν σε και τέρψει, Κόρη, 

δ μητρός εκτός σήν προμήτορα πλάσας 

νυν πατρος έκτος πλόττεταί σοι, Παρθένε. 

Ουχί όρθώς εΐνε γεγραμμένον «χρυσά λυχνία | φλέγει Χερουβίμ» (οιιτ^απι 
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απκίοΐαβπιηι απί ΟΗοιαΙόηι, μεταφράζεται εν τη Ανθολογία Οοιιεην) 
Ανευ δισταγμοί άναγνωστέον ' ' ' 

Λε.χην τό πυρ χαίρονοα, χρυοή λυχνία* 

φλέγει Χερουβίμ, κτΙ. 

^ ^ε.δε χρυσ1Ι ΑυΧνία *Ι Θεοτόκος ή δεξαμενή τό πυρ, τουτέστι τον 
““ν* Υπο τοΰ Φωιίου *ν ιΦ Θεοτοκαρίω σ. 16 λέγεται «ή λυχνία ή χρυσή 
η το θειον λαμπάδων κατέχουσα», υπό Μανουήλ τοί μεγάλου ρήτορος (Όλο- 

βολου) αυτόθι σ. 92 καλείται «θεία λυχνία πυρφόρος», υπό Αρσενίου του 
μοναχοί αυτόθι σελ. 65 «λυχνία λαμπαδηφόρος» κλπ. (’Ίδε τά υπ’ έμοί 
γεγραμμένα εν Έπετ. Έτ. Βυζ. σπουδ. τόμ. Λ', σ. 262, και περί του Θεοί 
ως πυράς, του Χριστοί ώ; άνθρακος καί των αγγέλων ώς πυρύς αυτόθι 
σ. 256-270). ΓΙρβ. Άκάθ. "Υμν. 247-8 «φωτοδόχον λαμπάδα | τοις έν 
σκυτει φανεΐσαν · όρώμεν την αγίαν Παρθένον». 

, . Έν Ι0ΐ;, ,α{,γΤ? Άνεκδόιο,ς IV, α. 309 (=-, Οου^' III, 376) φβρεια, 
επίγραμμα «Εις τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου» εχον ουτω 

Καί την πνοήν Ζγραφεν, οιμαι, ζωγράφος, 

ει μη θανοΰσαν την Κόρην τυπονν εδει' 

ταφή παρήν σοι, και γραφή παρήν πάλιν 

Υιός, Κόρη, οός, ώς όοκώ, τφ ζωγράψω. 

Παραπλήσιου εινε τό Βυζαντιακον επίγραμμα (έν τώ Χέω Έλληνομνή- 
μονι τόμ. ΙΑ', υπ’ άριθ. 15) 

”Εμψυχος ή παΐς- άν δε μη λαλεΐν εχη 

Τ(1 χρώματα οψαλλονοιν, ονχ ό τεχνίτης, 

οωζοιο, γραψεν, εμπνοον γράψας κόρην, 

ώς μη ΠρομηΟενς βοενθνηται και πάλιν. 

Έν Βχζ. ποα^πκοΐι, ^ΙιΛ. τ6μ, χ ·} 377 - 8 δδε,ξα δα το επί- 
γραμμα τοίτο εινε πεποιημένον κατά διασκευήν τοί επιγράμματος τής Ήρίν- 

νη,ς Ανθ; ΓΙαλ· 6- 352· Τύ <ν «ν τοί; ανέκδοτοις τοί ΟαηωΓ Ιπίγραμμα 
πάντως, ως παρετηρήθη, άναφέρεται εις εικόνα τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 

ΙΙρβ. προσέτι καί τό επίγραμμα τοί Αρχελάου ή τοί Λεωνίδου Άνθ. ΓΙλαν. 

Δ , 120, τό άναφερόμενον εις χαλκοίν ανδριάντα τοί Αλεξάνδρου 

Τόλμαν Αλεξάνδρου και ολαν άπεμάξατο μορψάν 

Λυαιππος τιν οδι χαλκός έχει δνναειιν; 

αύδασονντι δ’ εοικεν ό χάλκεος ες Δία λεύοοων 

Τάν ϋ:ι έμο'ι τίθεμαι, Ζεν, ου δ’ ”Ολυμπον Ζχ/ 
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καί τό κατωτέρω μνημονευόμενου επίγραμμα τοί Άρχίου «Εις τον Κα?νυδώ- 

υ(ου συν» 3Ανθ. Παλ. ΙΕ', 51, καί τό επίγραμμα του Λουκιανού ’Ανθ. 

Παλ. ΙΑ', 433 καί τό του Σιλεντιαρίου Παύλου Άνθ. Πλαν. Δ 7 277 κτλ. 

Ύπό του Ο.Ο. Εά^τ έν ΑηπαΙεδ άιι δετνίοο όεε οηύςμ. άο ΙΈ^νρίιε 
XIX (Καίτο 1920), σ. 103 κέξ., άρ. 48 έξεδόθησαν εκ ιών παπύρων τοΰ 
Ζήνωνος δύο επιτύμβια εις κύνα επιγράμματα, άτινα έγράφησαν μετά τό 
29 έτος π. X. Ταυτα άνεδημοσίευσεν δ ϋ. ΆΤΙοΒειι εν Αιτίιίν Κϊγ Ραργηΐδ- 

ίθΓ5θ1πιπ& VI (1920), σ. 453-454. Επειδή δ5 έγραφε ν ότι τά επιγράμματα 
εινε «είηζί^ατίίξ·» καί «ροοίόεοΐιε Κϊίποδίί&ΐ», διέλαβον καί έγω περί αυτών 
μετά των άλλων γνωστών εις κύνας επιγραμμάτων, ατινα, ως φαίνεται, ελα- 

θον τότε τον σοφόν καθηγητήν μου. ’Ίδ. τά έμά Πάπυρο λογικά καί 
επιγραφικά «Επιτύμβια επιγράμματα εις κύνας», 1921, σ. 3-9. Τέλος 
δ3 εδημοσίευσε πάλιν τά επιγράμματα ταυτα δ Ο. ΗογγΗπ^ογ (Τοΐοη1ι1α§€Π 
ιιηι ΤίοΓο ΐη ά6Γ πηΟΡβη Όίοΐιίαπ^ έν ΤίίΟΐηο^Γ ΒοΕτα^ο ζιιγ ΑΚεΓ- 

ΐυιτίδννίδδεηδοΐιαίί:, 8 Ηείί, 1930 σ.52-53). 
'Ο Ζήνων εκυνήγει έν τώ Άρσινοίτη νομφ, ο δέ κψον αυτοί Ταυροιν 

συμπλακείς μετά κάπρου άπέκτεινε μέν τούτον, άλλ’ έφονεΰθη καί αυτός υπό 
του θηρίου. Ό Ζήνων σωθείς έθαψε τον κύνα καί παρήγγειλε επιτύμβιου 
επίγραμμα. Ό δέ ποιητής άπέστειλε προς αυτόν τά δύο επιγράμματα, τό 
μέν έν έλεγείοις, τό δ’ έν ίαμβικοΐς τριμέτροις, συνδεδεμένα διά τής λέξεως 

άλλο, ως καί τά παρά Κ&ίβεί Ερ. Ογ. υπ άριθ. 550 καί 981: 

Ινδόν 8δ' άπνει τύμβος Τανρωνα θανόντα 

κείοθαι, ό δε κτείνας πρόοθεν έπεΐδε Άίδαν. 

Θηρ άπερ άντα δρακεΐν, σνός η ρ από τάς Καλνδώνος 

λείψανον ενχάρποις εμ πεδίοις τρέφετο 

ο 'Λρσινόας άτίνακτον, άπ ανχ,ένος άθρόα φρίοοων 

[λ]όχμηι καί γε[ν]νων σφρόν άμεαγόμενος' 

συν δέ πεοών σκνλακος τόλμαι οτή^β^η μέν έτοίμως 

ήλόκισε, ου μέλλων δ’ αυχένα εθηκε επί γάν 

[δρα]ξάμενος γάρ δμου λοφιάι μεγάλοιο τένοντος 

10 [ο]νκ άπέλνσεν όδόντα εοτε νπέθηκε Άίδαι. 

[Σώιοας] δέ "Ζ[ήνω]να πον[ών] άδίδακτα κνναγόν 

καί κατά γάς τνμδωι τάν χάριν ήργάοατο. 

Άλλο* 

Σκνλαξ δ τύμβαη τοηδ’ νπ έκτεριομενος 

15 Ταύρων, έπ αύθένταιοιν ονκ αμήχανος· 
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καπρωι γαρ ως σννήλθεν άντίαν έ'ριν, 

ο μεν τις ως απλ,ατος οίδήσας γέννν 

στήθος κατηλόκιζεΜ λευκαίνουν άφρώι, 

ό δ' άμφί νώτωι διοοδν εμβολών ίχνος 

20 εδράξατο φρίσσοντος εκ στέρνων μέσων 

και γάι σννεσπείρασεν Άίδαι δέ δούς 

τον αύτόχειρα εθν^φκεν, Ινδός ώς νόμος, 

σώιζων δέ τον κυναγόν, ώι παρείπετο, 

Ζήνωνα έλαφράι ταιδ’ νπεστάλη κάνει. 

V 6Γ50. 

25 Τώι παρ *Α- 

7ΐο λ λ ων ίου 
Λ/νωνι 

, ! «60»»» έδαγεΰε, ί » ΜΙμπο,πΙ, 
ανεγνω οδ α,υε, Εν τφ τρίτφ 4 Εά?&Γ άνέγνω ^ ό δέ γν;,31π „ ^ 

δε χομμα μετά το δρακεΐν χωρίζε, *ατά τόν ^;1Λβη ιάς δΰο ώ. 

σεΐς. Εν τφ δεχατφ^στιχφ δ Εά§3Γ έξέδωκεν έ,τέμυσεν, άλλ’ εϊκασεν δΓ1 

ίσως άναγνωστεον ε,νε ακεμνσεν. Ό ΐνϊΐαηι. άνεγνω άπέλτ,σεν. 

Παρετηρησα δέ καί εγώ, δη ή άνάγνωσις τοΐ ^ίίσηιοινίίζ 8 δ’ άπύει 
τουτεσην ο ε κηρύττει (τιίμβος), είνε π,&ανή καί παρέβαλον τό επίγραμμα 
τον Τυμνου Αν». ΙΙαΧ. Ζ', 211 ,τήδε τόν εκ Μελίτηρ άργόν *όνα φηαίν 

ΠΓ · 'ΕΖ<0 8,111 ™ ™?“βα'λω Ξενδκρ^Αν». 
Ζ ’ ”1.· 6 σ0ν Μ*» *«ν.ϊ τάφος οίνομα καί χθόνα Κόμην» 

Μελεαγρ. αντοίΗ 428 19 . ... τό δΌΒνομα πετράς Λβίδ... | Αντίπατρον 

’ ε°υ8Ι1}' ’η 0 'πέι®°ε 8δε ^«,σ, βοάσεται» καί 423 «ήρυ| 
και τάφος είμϊ βροτου κιε.». ,ρ 5 

» , Περ1, "\ς “ν«ν™σεως τού ΐνίΐωιιοτνίΐζ (στ. 10) απέλυσεν αντί τού 
απεμυσεν η επέμυσεν δδόντα παρετήρησα ότι ταΰτην οΰχί μόνον ή 
έννοια τον χωρίου απαιτεί, αλλά καί δνναται νά βεβαιωθή έκ τ,Ι φερομέ 

νων παρα τφ Πολυδεΰκε, Ε', 44 περί τοϋ Ινδικού κννός τού Αλεξάνδρου 
«απειδη ^μπλακε,ς χατήθλησε τό θηρίον (τουτέστι τόν λέοντα) ό μέν 
ενδακιον ειχετο, μαχαιρρ δέ τις άπέκοψε τόν πόδα τον κννός, καί δς οΰδ’ ΰπό 
την αλγηδονα της τομής ήνέσχετο λϊσαι τό δήγμα, άλλα θνμφ τό δρώμε 

νον ηγνοει». Παρέβαλον δέ προσέτι καί Στράβ. ΙΕ', οελ. 700 «καί τόν κΰνα 
περιιδειν αποτμη-θεντα το σκέλος βραδείς, τομή πριν «νεΐναι τό δήγμα» 

. '“ν' ,Τ ζ?’ Ύ ,19 '<ειη δ’“ν Χα1 λέων ήττηθείς υπό κννός Ινδού καί 
μεντοι και δάκων ο κυων εχετα. καί μάλα έγκρατώς· κδν προσελθων μαχαίρα 
το σκέλος αποκοπτης τον κννός, ό δέ ονκ «γε, σχολήν άλγήσας άνεΐνα, τ ' 
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δ η Υ μ °ι άπεκόπη μέν πρότερον το σκέλος, νεκρός 63 ανήκε τό στόμα κτε.». 

Έγραψα δέ και περί των κυνών τούτων τά εξής: «Ήσαν δ’ οντο)ς οι 
Ινδοί η Ινδικοί κυνες ισχυροί, μεγάλοι, ταχείς καί ευψυχοι, ώστε οι γενναιό¬ 

τατοι τούτων ν5 άπαξιώσι νά διώκωσιν ά?τλο θηρίον, μονον δέ προς λέοντα 
νά προσαγωνίζωνται ώς αξιόμαχου. Ό Ξενοφών (Κυν. Θ , 1 και I , 1) λεγει, 
οπ αί Ινδικά! κυνες ήσαν επιτήδειοι προς τήν §ήραν του άγριου υος, των 
νεβρών και τών έλάφων. (*Ίδ. έτι περ! τών κυνών τούτων Ήρόδ. Α', 192 κα! 

Ζ', 187, Άριστοτ. Περ! τά ζφα ίστ. σ. 607 ά κα! Περ! ζφ. γεν. σ. 746 & κα! 

Προβλ. σ. 895 6, Διόδ. Σικ. ΙΖ', 92, 'Αθήν. Ε', σ. 201 Β, Πλοΰτ. Α?ιεξ. 61 

χα! Ήθ. τόμ. Γ, 42 (σ. 970 Ρ) και τόμ. Ζ', σ. 266 Βερν., Πολυδ. Ε', 37-38, 

Αίλιαν. Περ! ζφ- Η', 1, Μ αν. Φιλ. Στίχ. περί τής τών ζφ. ϊδ. 887 κέξ. 

(== Ροοϋαο 6ηο. 61 άΐά. Όίόοΐ, σ. 22). ΡΠη. Η. Ν. VIII, 150, Οητί. Οοδί. 

Α1. Μ. IX, 1, 31, Ρ*ιι1γ—\νί5δο^α Κοαίοηο. VIII, 2545, Πατεπι^οΓ^ 

— 8α§;1ίο Βίοί. άοε αηί. 1, 2, 879)». Προσθετέον κα! Φιλόστρ. Είκ. Α', 275. 

Προς δέ τό δνομα του κυνός του Ζήνωνος Ταύρων παρέβαλον τό 
όνομα Ταύρος του Μελιταίου κυνός έν τφ έπιγράμματι τής Παλατίνης 

Ανθολογίας Ζ', 211. ? 
Έγώ νυν νομίζθ3 ότι 6 τρίτος στίχος άντι του «θήρ άπερ άντα δρα- 

κεΙν, συός ή ρ* από τάς Καλυδώνος» πρέπει νά άναγνωσδή: 

θ ή ρ3 απερ αντα δραμεϊν συός’ ή ρ" από τάς Καλυδώνος 

Ό ποιητής από του τρίτου στίχου άρχεται διηγούμενος τήν πάλην του κυνός 
προς τόν κάπρον κα! τόν φόνον άμφοτέρων, και λέγει ότι δ δ άπυει 
τύμβος τόν Ινδόν Ταΰρωνα... θήρ’ άπερ (τουτέσχιν ώσπερ άγριον 
θηρίον) άντα δραμεϊν συός* έπειτα δέ λέγει περ! του συός ή ρ3 από 
τάς Καλυδώνος κτε. "Εχω δέ νά παραβάλω προς τό άντα δραμεϊν 

τά υπό του Βακχυλίδου Ε', 103-110 είρημένα περ! του Καλυδωνίου κάπρου 

άλΧ άνίκατον θεά 
έ'σχεν χόλον ενρνβίαν ό’ εσοευε κουρά 
κάπρον άναιδομάγαν 
ες καλλίχορον Καλνδώ- 
ν, ένθα πλημύρων σθένει 
ορχους επέκειρεν δδόντι, 
σφάζε τε μήλα, βροιών 
θ5 8στις είσάνταν μόλοι. 

“Οτι δ’ ό ποιητής έγραψε «θήρ’ άπερ άντα δραμεϊν συός» δυναται νά 
βεβαιωθή κα! |κ του τρίτου στίχου του δευτέρου εν ιαμβειοις επιγράμματος, 
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Ιν ώ λέγει ο αϊτός «κάπρο, γάο ώς συνήλθεν άντίαν έ'ριν», θπερ δέν έλα- 

βον προ οφθαλμών οί πρότερον διαλαβόντες περί των επιγραμμάτων τούτων. 

♦4 λ ^ογγ1,π&ογ> οστι? «γνοει τά ύπ’ έμοίί γεγραμμένα, σημειουται στ. 
3-4 οτι ή παρομοίωσις του αντίπαλου προς τον Καλυδώνιον κάπρον άπαντα 
και παρά τφ Μαρτιαλίψ XI, 69, 10, καί οτ. δ,’ όμοιων φράσεων περιγράφει 
τον κάπρον τούτον ό ’Λρχίας ’Λνθ. ΓΙαλ. ΙΕ',51 

Χάλκεος, αλλ άύρήσον όσον Θράσος άννσε κάπρον 

ο πλόσιας, έμπνυνν Θήρα τυπο)αάμενος, 

γαιτας ανχενιονς πεφρικοτα, Θηκτόν δδόΐ'τα 

βονχοντα., γλήναις ψρικιόν ΐένια σέλας, 

όκρρώ χείλεα πάντα δεδενμένον' ονκέτι θαμβός, 

ει λογάδα στρατιήν ώλεσεν ημιθέων. 

ΙΙρός δε τον πέμπτον καί τον εκτον στίχον ό ΗοιγΗπ^ογ παοέβαλεν 
Απόλλων. Τόδ. Γ', 1351 κέξ. ν 

...μαιμώων ον/ εΐκελος, ός όά γ’ όδόντας 
Οήγει Οηρευτήσιν επ’ άνδράπιν, άμψι δε πολλός 

αγρός απο στόματος χαμάδις ρέε χωομένοιο. 

, Εν Π·1_ύπό τοΖ' Ι>ί)1>ΜβΓ Υ^’ομένη έκδόσει της ΙΙαλατίνης Ανθολογίας 
ιομ. Β', σ. 526 Όιάοί άναγινώσκομεν τά έξης: « .. Οιιηι Λτοίπαε Οοποπ- 

ρίιοπο οοπί. Ηοειοάι δοιιϋ. 388 $η(ρ Ρίπίοείτ. Ιηια^. I, 28, οαΐ άΐδίίοΐιοη 
αΐίοταιη οΐ,δοτναίυηι 0850 άίχοπ*,,. φφΐ,κ). ΑΟάο Ηοτπ. 1!. Λ 416, 

Κ 472 εηα. «Οιιπι Ιιαο άοβοπρίίοπο α)ηί<?κιιη νοιί,α Νοίαταο οχ ηιοίδ 
Αηοαί. I. \ ; ρ. 121: θήγει μεν τους όδόντας...φρίττει δέ την λοφιάν,.καί 
πυρώδες υποβλέπει, και τοΐς όδοΰσιν άντιπαταγεΐ, καί ίος πυρ των οφθαλ¬ 

μών άφίησι, καί ώς άφρός αότφ περιζεϊ». «Βοίεφιΐίκίφ. Καλόν δέ θά 
ητο, δν ό Ηοιτπφοι· πλήν του Άρχίου καί Απολλώνιου του Τοδίου παρέ¬ 

βαλλε τον Ομηρον Λ 416, και μάλιστα Ν 472 κέξ. 

(σνς). .. ψρισσει δέ τε νώτον υπερϋεν 

οφθαλμό) δ’ άρα ο/ πνρι λάμπετόν ανιάρ όδόντας 

θήγει, αλέςααθαι μεμαιος κύνας ήδέ και άνδοας 

καί τ 445 - 447 

- υ δ’ αντίο; εκ ξν/.όχοιο, 

ψοίξας εν λοφιήν, πυρ δ’ όψθαλμοΊοι δεδορκο>ς; 

υιή ρ αυτών σγεδόθεν. 
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’Έτι δέ καί Ήσίοδ. ’Ασπ. Ήρ. 386 κέξ. 

οϊος δ’ εν βήσσης ορεος χαλεπός προϊδέσθαι 

κάπρος χανλαόδοιν φρονέει θυμφ μαχέσασθαι 

άνδράσι Θηρευτής, Θήγει δέ τε λευκόν όδόντα 

δοχμωθείς, άφρός δέ περί στόμα μαστΓχόωντι 

λείδεται, δσσε δέ οι πυρϊ λαμπετόωντι εϊκτον, 

όρΘάς δ" εν λοφιή φρίσσει τρίχας άμφί τε δειρήν. 

Άπαντα δέ καί παρά τφ Ευριπίδη Φοιν. 1380- 1 

κάπροι δ: όπως θήγοντες άγρίαν γέννν 
ξννήψαν, άφρώ διάβροχοι γενειάδας 

(μιμείται Γρηγόριος 6 Ναζιανζηνός Ρα*Γ. Ογ. τόμ. 38, σ. 615 ιόν πρώτον 

στίχον). 

Λέγει δέ καί ό Αριστοφάνης Λυσ. 1254 κέξ. 

άμε δ’ αν Λεωνίδας 

άγεν άπερ τό)ς κάπρως σά- 

γόντας, οΐώ, τον δδόντα’ πολύς δ’ 

αμφι τάς γέννας άφρός ήνσεεν, πο¬ 

λύς δ’ άμα καττών σκελών ίετο. 

καί έν Βατράχοις (815 κέξ.) λέγει ό χορός περί του Αισχύλού «θήγοντος όδόντα» 

καί «φρίξας δ’ αύιοκόμου λοφιάς λασιαυχενα χαίταν», από μεταφοράς των 

χοίρων (κάπριον), ώς λέγουσι τά σχόλια. 

Φέρεται δέ καί παρά τω Όππιανφ Κυν. Γ', 364 κεξ. 

(κάπρος)_κατά δ’ ανχένος δρθα'ι 

φρίσσονσι τρίχες, οϊα περισσολόφων πηλήκων' 

άφρόν άποσταλΛει δέ κατά χβονός’ αντάρ όδόντων 

ερκος έπικροτέει λενκόχροον άσΘματι Θερμφ. 

Καί Κόϊντος δ Σμυρναΐος λέγει Ε', 371 κέξ. 

πάντη δ’ άμφιθέεσκεν άναιδέϊ Θηρι έοικώς, 

δς τε βαθνσκοπέλοιο διέσσνται άγκεα βήοοης 

άφριόων γεννεσσι κτέ. 

δπου αναιδής θή ρ νοείται ό κάπρος" πρβ. Βακχυλ. Ε , 105 «κάπρον άναι- 

δομάχαν»· (προσθετέον εις τον Θησαυρόν του Στεφάνου λ. αναιδής επί 
ζφου τό χωρίον του Κοΐντου καί Νουμήνιον παρ’ ’ΑΟην. Ζ , σ. ο09 ο «ή 



444 Ε. Α. Πεζοπούλου 

κώθον τροψίην και άναιδέα λίην*) Και |ν τφ έκτφ βιβλίω 220-22 ποιείται 
λόγον ό Κόιντος περί του Έρυμανθίου κάπρον εικονισμένου επί άσπίδος 

ίςήης δ' ετέτνκτο βίη ονός άκαμάτοιο, 

άφυίόϋϋ’ γεννεσπΓ κτέ. 

και Ιν τφ ένάτω 244 : 

ιός <5’ οι ε σνς εν δρεσαι- 

Οργή <Υ αψοίόωντας υπό γναθμόΐοιν όδόντας· 

Απαντα δέ και παρά I ρηγορίω τώ Ναζιανζηνφ 

—*-ονών δέ τε μαίνεται αλκή- 

χαίτη δενδρήεοοα, κόρης οέλας, ατμός όδόνττον 
Οηγομενων καναχηδό, γένος δέ τε βάλλεται άγρω, 

ΐεμένων τεκέεσσιν άμννέμεν ψ. δαμήναν 
οϊατρος γαρ ζύδ έπεισεν άδιδάκτοισι νόμοιοι. 

Ταντα υπομνηματίζων ό φιλογρηγόριος Κοσμάς ό 'Ιεροσολυμίτης λέγει 
τόμ. 38, σ. 660 «ιών ολέθριων δέ ονάγρων ή δΰναμις μαίνεται, 

θρις ύποφρίσσουσα (ϊσως γραπτέον έπιφρίσσουσα) καί δενδρώδης έκεί- 

νοις, των οφθαλμών δέ καταλάμπεται πυρ, τρισμό; όδόντων έπί τοΰτοις ήχη- 

τικώς ακονισμένων, είτα τό γένειον άφρφ καταρραινόμενον βάλλεται_ 

ό γάρ πόθος έπεισε τούτους άδιδάκτοις νόμοις, τουτέστι τοις ψυσικοΐς». 

Πρβ. καί Νικητ. Δαυίδ αυτόθι σελ. 746- 7 «καί άρκτοι συες τε άγριοι καί 
λέοντες... την έ’θειραν καί του τραχήλου την λοφιάν... φρίςαντες» καί Μάρκ. 

Αυρήλ. Γ , 2, 5 «ο των συών έκ του στόματος ρέων άφρός». Υογ^ίΙ. Αοπ. 

X, 707 - 715. Ονίιΐ. Μοί. VIII, 281 κέξ. 

’Άξιον παραθέσεως νομίζω καί τό επίγραμμα Παΰλου τον Σιλεντιαρίου 
’Λνθ. ΙΙαλ. 6,168 

Βοτρυΐων ακύμαντα ψυχών λωΰήτορα κάπρον, 

τον Θραονν νψικόμιυν ένναέταν δονάκιον, 

πολά.ακις εξερύοαντα Θοών άκμαϊοιν όδόνκον 

δένδρεα και νομίονς ιρεψάμενον α κόλακας, 

άντηοας ποταμοΐο πέλας, πεφρικύτα χαίτας, 

άρτι και εξ νλας πάγχν λιπόντα βάθος 
χαλκό» Ξεινόψιλος κατενήοατο, καί παρά φηγφ 

θηρός άΟωπεντου Πανί καθήψε δέρας. 

Κις τον έκτον στίχον τον επιγράμματος τούτου γίνεται ή έξης παρατή- 

ρησις έν τή Λιδοτείω έκδόσει τής Παλατίνης Ανθολογίας, τόμ. Β', σ. 241: 
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ίΐιιηοο1 έκλιπόντα. νίαοΐατ πάγχν ρτο αάίοςίιίνο αά1τΐ1)ΐί;ιιηι. ΑάνεΗ>η 
ςιιαο νΐδ £ογο1:? €4 ίοίιιε νοΓδίιε ναΐόο Ιαηοποί*. Ό ΒϊςκΙιπιπΙΙογ εΐκασεν 
δτι γραπτέον είνε τραχύ ή ταρφύ αντί του πάγχν, καί ό λΥδΙίκ ύποση- 

μειούται ότι τό επίρρημα εινε «Ιιπαά (ϊιιοίβ οοΓΠιρΙαηι». 

’Έχω την γνώμην ότι καί τό έξ ύλας καί τό πάγχν δέν έχουσιν ύγιώς. 

Ό ποιητής ίσως εγραψεν 

άρτι καί έξείλας άγχι λιπόντα βάθος 

τοντέοτι κατά την σύνταξιν καί την έννοιαν: (κάπρον) άντήσας ποταμοΐο 
πέλας, πεφρικότα χαίτας, άρτι καί έξείλας (—-έξείρξας το>ν ΰψικόμων δονά- 

κων) λιπόντα βάθος άγχι ( = εγγύς, σνστάδην) χαλκφ Ξεινόφιλος κατενή^ 

ρατο. Ίο έξείλας δυναται νά είνε αόριστος τον ρήματος έξείλλω, αντί του 
Ιξέλσας, έσχηματισμένος κατά τον αόριστον συνείλας του ρήματος συν- 

είλλω, ον μνημονεύει ό Ησύχιος. Τό δέ άγχι συνάπτω μετά τού κατενή¬ 

ρα το, ουτω δ’ έξαίρειαι καί τό έργον τού Ξενοφίλου, σνστάδην άποκτείναν- 

τος τον κάπρον. Παραπλησίως λέγει περί τού Καρακάλλου ο Ηρωδιανος Λ , 

7,2 «διώκει δή τά άρκτφα τής αρχής μέρη, γυμνάσια τού σώματος ποιούμε¬ 

νος ήνιοχείας καί θηρίων παντοδαπών συστάδαν αναιρέσεις». 

Παρά δέ τφ Όμήρω τ 447 κέξ. λέγεται περί τού επί τού Παρνασσού συός 
«... στη ρ’ αυτών σχεδόθεν ό δ' άρα πρώτιστος Όδνσσεύς | έσσυτ άνα- 

σχόμενος δόλιχόν δόρυ χειρ! παχείη, \ ούτάμεναι μεμαώς >. 

Ό ποιητής λέγει τον κάπρον θήρα άθώπευτον. Αλλα παρα τφ 
Πλουτάρχου Περί άοργησίας 14 φέρονται οί έξης στίχοι άδηλου τραγικού 

ποιητού (ΤΟΡ2, σ. 912 Ν.) 

καί γάρ κάπρον ψ ριξαν χεν’ ου μόνον γυνή, 

παΐς <5’ Άν νεογνός χειρί προοκνηθων νέα 
κλίναι παλαιστοϋ 7ΐαντός ενμαοέοτερον. 

Επειδή δέ ό κάπρος διά των όδόντων άποκτείνει σκυλακας, τοντεστι 
κύνας, ώς καί τον κύνα τού Ζήνωνος, καλείται σκν λα κοκτ ό νο ς ό οδούς 
αυτόν έν άδεσπότω «ποσπάσματι ποιήματος τών ’Λλεξανδρεωτικών χρόνων 

(Αηΐΐι. 1>’Γ. Ογ. τόμ. Β', σ. 319, άρ. 14 Βίοΐιΐ) 

κάπρος ήνίχ <> μαινύλης 

όδόντι οκυλακοκτόνω 

Κνπριδος θάλ.ος ώλεσεν 

(ό Πίεΐιΐ σημειούται «οί. βχ £Γ. Υλπ. πιηΙ. 2,9,1 αρή$, ριι ΐη Π Ινώ ζαερβ 

ιΙεηΗόης εαηβα οεαι/εηιηΠ). 

Έν τφ τρίτω στίχω τού επιγράμματος εις τον κύνα τού Ζήνωνος άνα- 

γινώσκω μετά τού Εθ£ΑΓ «ή ρ’ από τάς Καλυδώνος*. Τό ή ρα άπαντά καί 
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έν έπιγράμματι ιοί Διοσκορίδου Άνθ. Παλ. Ζ407, 2 «Σαπφώ, συν Μού 
σαις ή ρά σε ΓΙιερίη | ...κοσμεί, κτέ.». 

Στ. 4 «εύκάρποις έμ πεδίοις». Πρβ. τον 6 στίχον του έν Όλυμπία εύοε* 

θέντος επιγράμματος « Ενθάδε το πρόθυρον κτέ.» (2οπ«ιιν III, ]35 «την 
Οεδν εύκάρποις τερπομένην πεδίοις». 

Προς τον 8 και τον 0 στίχον «...αυχένα έθηκε επί γάν | δραξάμενος 
με.γάλοιο τένοντος» πρβ. Μανουήλ Φίλην σ. 22 ΟίάοΙ (Περί κυνός Ινδικοί) 

«τέλος δέ του τένοντας αυτόν (δηλ. τον λέοντα) «ρπάσας | ρίπτει κατά γης».; 

Έν τω II στίχφ προς τό «πον[ών] αδίδαχτα» πρβ. Γρηγ. Ναζιανζ. και 
Κοσμάν έν τοίς μνημονευθεΐσιν ανωτέρω χωρίο.ς. ΐϊρός δετόν 12 στίχον 
«καί κατά γάς τυμβφ τάν χάριν ήργάσατο» πρβ. ΚαίΗοΙ Ερ. Ογ. 021,5 

«την δ έπιτυμβ ίδιον τούτα» θήκεν χάριν δν τρέφε παΐδα». 

:Εν τω δευιέρω έπιγράμματι (στ. 17) λέγεται ό κάπρος άπλατος. Πρβ. 

Σοφ. Τρ. 1093 «Νεμέας ένοικον ...λέοντή ά'πλατον θρέμμα κάπροσήγορον» 

καί Φίλιππον Ανθ. ΓΙλαν. Δ93 «ώλεσα τον Νεμέας θήρ’ άπλετον». 

Στ. 23. Ό Ηοπίιηοετ σημειούται: «ελαφρά κόνει: οίπ νοταπάοΠο.*; 

εΐί ΐίΒί ί^ττα Ιονίδ, \νίο 42,2- (=ΚαιΈί?1 Ερ. Ογ. 329 «..βώλω 
υπεθήκαιο Βάλβος | εύξάμενος κουφήν τή κατά γης σκυλάκι»). Πρβ. επ 
Κίπδβ! Κρ. Ογ. 195,4 «είπον Άρατείαν γαΐαν εχοις έλαφράν» (οημειω- 

τέον δ ότι το δεύτερον ήμιστίχιον λέγεται καί νΰν κατά τάς ταφάς). Αυτόθι 
ί)ί)1,4 «Μούσα καλή, κουφή σοί κόνις ή δε πέλοι». Λιοσκοο. Άνθ. Παλ. 

//, 708 «κουφή κόνι». Κριναγόρ. αυτόθι 628 «ώ χθων σηματόεσπα... | 

παιδί συ μεν κουφή κείσο». Μελέαγρ. αυτόθι 461 «παμμήτορ γή...| 
Λίσιγένην κ α υ τ ή νυν έπέχοι.;. αβαρής». 

ΓΙαρετήρησα ήδη ότι καί έν τοίς έπιγράμμασι τοΰτοις ώς επί τό πολύ δεν 
δηλουται διά τής γραφής ή έκθλιψις, άλλ’ εινε μέν πλήρης ή λέξις γεγραμ- 

μένη, συναλείφεται δέ κατά την προφοράν, ώς γίνεται συχνά καί έν έμμέτροις 
έπιγραφαΐς. Ιδε περί τούτων καί βιβλιογραφίαν παρά Ν. Κυπαρίσση έν 
Αρχαιολ. Δελτ. 1926 σ. 138- 139. 

Ύπό του Ογηπιογ Α η. Ο τ. Ρατ. IV, σ. 334 ( = Οοιΐ£ην III, 322) έξε- 

δοθη τόδε τό επίγραμμα φέρον την επιγραφήν «Ό Έρως»; " 

Ονκ από πανδήμου, ξένε, Κνπρώος ουδ' από γαίης 
ειμι, και υλαίης εκγονος εΰφροοννης. 

α/.λ' εγώ ές καθαρήν μερόπων φρένα πυρσόν ανάπτω 
εύμαθίης ψυχήν τ’ ουράν δν είσανάγω. 

εκ ά’ αρετών στεφάνους π,ούρων πλέκω, ών άφ [κύστης 
τούοδε φερων πυώτω τω οοφίης στέφομαι. 

Φιλολογικά Μελετήματα. 447 

Έγένετο ή παρατήρησις δτι αί τέσσαρες άρεταί εινε ή δικαιοσύνη, η 

ανδρεία, ή σωφροσύνη καί ή εγκράτεια. Αλλ’ εινε φανερόν δτι έν τω έπι- 

γράμματι μία των αρετών εινε ή σοφία, αί δέ τρεις άλλαι εινε βεβαίως 
ή δικαιοσύνη, ή σωφροσύνη καί ή ανδρεία, ώς λέγει καί ό Πλάτων Συμπ. 19, 

0 1966 κέξ. διαλαμβάνων «περί αρετής Έρωτος». Ός δ’ ήγνοήθη 
ό Πλάτων, ούτως ούδείς λόγος, καθ’ δσον γινώσκω, έγένετο δτι 6 ποιητής 
τού επιγράμματος έλαβε προ οφθαλμών καί τον Εύριπίδην, δστις λέγει 

Μηδ. 840 κέξ. 

τάν Κύπρον κλήζουσιν. 

... αίει ό’ έπιβαλλομέναν 
χαίταισιν ενοτδη όο δετόν π λόχον ανθέων 
τα Σοφία παρέδρους πέμπειν Ε ο α* τ α ς 
π αν το ίας άρετάς ξυνεργο ν ς. 

Καί Άπ. 897 Ν. (Άθήν. Γ', ο. 561 α6) 

παίδενμα δ’ ’Έοως σοφίας αρετής 
πλεΐστον ΰπάργει, | κτε. 0 

Ό ΟοΒοί έγραφε μετέχει άνα τού υπάρχει, ο δέ λΥίΙαηιοννίΐζ αρετή 
πλεΐστον προσέχει. Τό υπάρχει έχει κάλλιστα* πρβ. Σοφ. Άντ. 1347 -8 

ιπολλώ τό φρονεΐν ευδαιμονίας | πρώτον υπάρχει· κτέ.». Έχω τήν γνώμην 

δτι κατά τό «παντοίας άρειάς» τού ποιητού έν τή Μηδεία δυνάμεθα 

ενταύθα νά γράψωμεν 

παίδενμα δ' "Ερως Σοφίας ά ο ετ αις 

πλεΐστον υπάρχει, ί κτέ. 

Καί έν Σθενεβοία Β1 -32 (Βαρρί. Ευτΐρ. σ. 44 = Άπ. 672 Ν) 

υ δ' εις τό σώφρον έπ’ αρετήν τ' άγων εοως 
ζηλωτός όνθρώποισιν' ών εΐην εγώ. 

Καί έν Δίκτνϊ (παρά τω Στοβαίφ Έκλ. Φυσ. Λ , 10,4) 

.καί μ* "Ερως ϊλοι ποτέ 
ονκ εις τό μωρόν ουδέ μ’ εις Κνπριν τρέπων. 

άλλ’ έστι δή τις άλλος έν βροτοΐς εοως, 

ψυχής διχαίας σώφρονός τε κάγαθής. 

και χοήν δέ τοίς βροτοΐσι τόνδ’ είναι νόμον, 

των ενσεϋονντων, οιτινές γε σώφρονες 
έραν, Κνπριν δέ τήν Λιός χαίρειν εάν. 
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Α;ιυν δε σημειωσεως είνε 8α παρ’ ΚδβταΜιρ ιώ Μακρεμβολίη· 

κα»’ Υσμίνην καί Ύσμινίον Λόγω Β2 κέξ. περιγρόφονταε τέσσαρες 

•Ηενοι εζωγραφημέναι 1*1 του βριγγίον ιού κήπου τού Συ,σθένους, «1 

και ίαμβεΐον γεγραμμένον ΰπέρ τας κεφαλάς των παρθένων καί εϊς’τές 
τετμημένου, ήσαν 

Φρονηοίς, Ιοχνς, Σωφροσύνη και θέμις. 

Επίμετρο ν. Ιίρος τον μνημυνευθέντα εν τοις έμπροσθεν στίχον (σ. 

Μονοάων έρατόν καρπόν άμιργόμενοι 

πρβ. Απόλλων. 'Ρόδ. Α881 - 2 

(μέλισοαι) .... και δε γλνκυν άλλοτ Ιπ άλλον 
καρπόν αμέργουοιν πεποιημέναι. 

, ’Εν Ε:τεε Έτ· Βι’ν Βπ· ™μ· 10, σ. 442 γρ. «Ιπιβάνιες, όντΐ 
«πιβαντες. Σ. 444 «μελέαν ν«Ρ ποι’». Σ. 449 .λαμβάνει βραχεΐαν 
ωβην εχουσαν δίχρονον φωνήεν ώ; μακράν,. Έν τί, έπιγράμματι εις 
Ιωσ,,φ: .-ωφρων Ιωσήφ δίκαιος κράτωρ Λψβη : χ^ σιΙοδότης· ώ χα 
ΰημωνία. άναγ,νώσκω -Σά,φρων Ιωσήφ δίκοπο; κράτωρ «φυ | καί σ, 
δω της· κι!. 

Ε. Λ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ 

ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

ΜΕΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 

Εις των προβληματικών τύπων χριστιανικού κιονόκρανου κατα τε την 
καταγωγήν και την έξέλιξιν αυτοί είνε τδ είδος των σπανιώτερον συναντω- 

μένων κιονόκρανων έπιθημα- 

τοειδοΰς σχήματος (ΚίίπιροΓ 
^αρίΐθΠ^η) των κοσμουμέ¬ 

νων διά φυλλιυν αμπέλου 
χατά τάς πλευράς και καρπών 
πεύκης είς τάς γωνίας. 

Πρώτος ό 3ΐχζγ£0\ν5ΐα 
έστρεψε την προσοχήν του 

είς τον τύπον τούτον του κιο¬ 

νόκρανου, ον συνέδεσε προς 
περσικά — σασσανιδικά πρό¬ 

τυπα, ένεκα του καρποί πεΰ- 

κης μετά μακροί στελέχους1. 

Ό αυτός είς νεωτέραν εργα¬ 

σίαν του2, ένθα έςετάζει τά 
διά φύλλου αμπέλου κοσμού¬ 

μενα δυο κιονόκρανα του έν 
Τυρνόβω τής Βουλγαρίας 
ναοί τών Αποστόλων Πέτρου 
καί Παΰλου, θεωρεί ταίτα 
ώς είργασμένα μάλλον κατά 
χώραν υπό άνατολιτών τεχνι¬ 

τών, καθ’ οσον έν Βουλγαρία 

ΕΙκ. 1. Κιονόκρανον του έν Τυρνόβφ τής Βουλγα 
ρίας ναοΰ τών Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου. 

* }. 8ιτζν}ζο\νί5ΐίί. ΜκοΙιαίια, ·ρ||| 

έν ]η"πγ1ι (1. Κ"«. Ριοπχη. ΚιιηδΙ |||^^ 

8&»πιι)ηη£, 1901, σ. 361, πρβ. 

καί Κοηι. Μϊΐίεΐΐ. 1903, σ. 185. ]ί 
? ]. 81 Γ7.γ§ο\ν8ΐί ΐ, Είη Οιπ- 

δίαΜάΐΐϋί βαίαΙΙοιίΓ. Κ&ρίΐοΓ.ο ίη 
Μοοβίβη, έν Βγ/..-Ν«ιΐ£Γ. 3"^ΙιγΙ). Είκ. 

τόμ. I, 1920, σ. 28 κέ. 
Επετηριϊ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών 
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άνευρέθησαν και έτερα δυο σχεδόν όμοια κιονόκρανα προερχόμενα εκ Πρε- 

σλαυβας —της παλαιάς βουλγαρικής πρωτευούσης τοΰ Τσάρου Συμεών 
(927- 988)-ών εν φυλάσσεται νυν είς ιό Μουσεΐον της Σόφιας Αναγόμενα 
ως και τα του ναοί; του Τυρνόβου, είς τά τέλη τοΰ ενάτου η τάς άρχάς τοΰ’ 
δέκατου αίώνος. 

, Γον δΐΓΖ>·§:ο\ν8ΐ€ί ακολουθεί και ό Ρίΐον, οστις εσχάτως Ιδβτάζων τά 
αυτα κιονόκρανα, τονίζει την σχέσιν των προς ανατολικά πρότυπα ενεκα τής 
εργασίας^ και του σχεδίου των1, προβαίνων δέ περαιτέρω, θεωρεί τά μετά 
φυλ.ων αμπέλου κιονόκρανα ως ιδιαζόντως χαρακτηριστικά τής βουλγαρικής 
γλυπτικής τοΰ 9ου καί 10°” αίώνος. 

, ^ ΕΧοντε5 ύπ’ όψιν πλήν των Ανωτέρω—Ιξ ών εν άπεικονίζομεν και ήμεΤς 
ενταύθα (εικ. 1)—νέα τινά παραδείγματα παλαιοχριστιανικών βυζαντινών κιο* 

νοκράνων τοΰ τόπου τούτου ευρισκομένων είς τάς ελληνικός χώρας άπνα καί 
παραθετομεν κατωτέρω, λαμβάνοντες δέ προ οφθαλμών τά γνωστό όμοια 
κιονόκρανα: τον ναοΰ τοΰ αγίου Μάρκου Βενετίας*, τοΰ Μουσείου Βερολί 
νους τοΰ μεγάλου Τζαμιού 3κίί - ΟδΙ<Ε εν Κάιρου αν«, του Τζαμίου τοΰ 
Ιμπν - Τουλοΰν καί τοΰ Μουσείου Κάιρου ς θα προσπαθήσωμεν νά καταδεί- 

ςωμεν την αρχήν καί εξέλιξιν των μετ’ αμπελόφυλλων καί καρπών πεύηΓ 
κιονοκρανων τούτων είς την βυζαντινήν γλυπτικήν, 

™ ά^αΐ(5τε0« γνωστά παραδείγματα τής σειράς των κιονόκρανων τοΰ 
εςεταςομενου τόπου είνε τά δυο τής προσόψεως τοΰ ναοΰ τοΰ άγίου Μάοκου 
Βενετίας {ιο εν τούτων βλέπε είς είκ. 2), τό έκ Βενετίας προερχόμενον κιονόκρα- 

νον του .Μουσείου Βερολίνου καί τά δυο τοΰ τεμένους τοΰ Καίρουάν* τά όποια 
ε.νε ομοιοτατα προς αλληλα κατά τό σχήμα, τάς λεπτομέρειας τοΰ σχεδίου, καί 
την εκτελεσιν καί άνάγονται είς τον 7- αίώνα. Είς τον ναόν όμως τοΰ άγ. 

,.α9™ν ,ετιας’ τών ανωτέρω άναφερομένων υπό των: δίχζγ^ολνβΗ 
. Γ£ ^Οο1^ηίι' Υπάρχει καί ετερον μέγα κιονόκρανον είς τό εσωτερικόν 

του ναου^απεικονιζόμενον μόνον υπό τοΰ Οη£αιιια (ε.ά. 1 1, 74), τά αμπελό¬ 

φυλλα του οποίου είνε λεπτότατα είργασμένα κατά τον τρόπον τής λεγομένης 

, 1 1 ° ν· ^ρι^αχ ιΐβ ηΐΗΓΐ)Γβ άέοοηΐΐοηδ άε ίουίίΐαε <Ιο νί8ηο βπ ΒυΐΜπβ 
εν ΜΗ3η§<;δ Οΐι. ΠιβΗΙ, Ρατίκ, II, σ 11 κέ. 8 

2 Οη^ιιία, Εα όαδίΐ!!^ 3. Ματοο I. 59 (92) 60 (93). Α. Οο!α5αιαΙΐ υαΠε 
οιζαηΐιιιβ ιη ΙΐΗΐΐα, Μίίβηο 1923, Πιν. Ι.ΧΙΙΙ. 

' γΥ"Η!· ΑΙΐοΗΓΜίΗΛβ α. ΜίΙΙβΙαΙι. Βίϊά^β, ΚβΠίη 1914, II ο. 58 ά<ηθ. 170. 
Η. δ α I 3 α ι η, Ιλ ηιοδφ.έθ <1ίί 3«Η. ΟΙΛι & Μγοιιχιι (έν Μοηιχηιβη* Ιιίδΐ. <1* 

13 Ιυηΐδΐβ, 21· ρπΠιβ, Ιοκ ιηοηιπη. πΓβΟοδ, Γ ρΐ. XII). 

]. 8 ίΓζγ^ο-ννδίΜ, Οαΐ3ΐθ|>ιιβ (1η Μηβόο άρ Οαϊτβ, Ν° 7344 

«7Α °,Λ“ ·"* ΑΙ.1ΰΗΓ· α"<! ™ίιίβίΛΐίβΓΐιοθβ ΰνζαηίίη. η. Η^ηι^β Β,ΤΙ^Λβ, I, Ν· 
170 ο. δβ. ΡΛεκε χα. του αυτοΟ ΑΚώτ. η. 1>νΖ. Κηη5ΐ, σ. 411, πρβλ. καί Οο^αηά, ε.ά, 
υσης όμως χρονο/.ογει τα κιονόκρανα είς τον 12°ν αιώνα. 
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«πριονωτής άκανθου» (είκ. ο). Ίϊ βάσις τοΰ κιονοκράνου έχει τό «σχοινοειδές» 
κόσμημά. δέ σχήμα του — λεπτόν κατά την βάσιν καί Ισχυρώς εξέχον προς 
τά άνω χωρίς νά καμπυλοΰται - δεν ομοιάζει ακόμη προς τά «λεβητοειδή»1. 
Τό ώραΐον τοΰτο κιονόκρανον, δπερ δεν ελαβον ΰπ’ όψιν των οΐ έξετάσαντες 
μέχρι τοΰδε τά κιονόκρανα τοΰ τύπου τουτου, δεν δύναται νά είνε μεταγενέ¬ 

στερον τών αρχών τοΰ 
6ου αίώνος. 

Όμοιου σχήματος 
προς τό ανωτέρω κιονό- 
χρανον τοΰ αγίου Μάρ¬ 

κου, άλλα διαφορετικής 
Εργασίας, άγνωστον δέ 
μέχρι τοΰδε, εύρίσκεται 
είς την αυλήν τοΰ Άγιου 
Γεωργίου τής Θεσσαλο¬ 

νίκης, δπερ καί παρα¬ 
θέτω ένταύθα (είκ. 4). 
Το κιονόκρανον τοΰτο 
ελαφρώς άποκεκρουσμέ- 

νον καί είς ικανόν μέγε¬ 

θος (ΰψ.Ο, 93 μ. δια μ. 

0,27 μ, διαστ. άβακος 

0,48 X 0,45 μ.) κοσμεί¬ 

ται — όπαις όλα τά 

όμοιου τόπου κίονό- Είκ. 3. Κιονόκρανον τοΰ εσωτερικού τοΰ ναοΰ 

κρανα — διά τεσσάρων άγιου Μάρκου Βενετίας. 

μεγάλων φύλλων αμπέ¬ 
λου, από τοΰ μίσχου τών οποίων εκφύονται εκατέρωθεν ήμίφυλλα αμπέλου 
πλαισιοΰντα τούς κατά τάς γωνίας καρπούς πεύκης. ΊΙ βάσις τοΰ κινοκράνου 
φέρει στέφανον δάφνης, ό δέ άβας αύιοΰ όρθια φύλλα ακάνθου, όπως καί 
τά προαναφερθέντα κιονόκρανα τοΰ 7ου αίώνος (προσόψεως ναοΰ άγιου 
Μάρκου, Τζαμίου Καϊρουάν καί Μουσείου Βερολίνου). 
Ή εργασία τοΰ αναγλύφου είνε λίαν έξεργος, τό δέ βάθος έσκαμμένον 

καί βυθισμένον είς σκιάν κατά τήν λεγομένην «ήμιδιάτρητον τεχνικήν» ήτις, 

εχουσα τήν αρχήν εξ ανατολικών προτύπων (τά οποία ο δίΓζ. εντοπίζει εις 
τό ανατολικόν Ιράν) εμφανίζεται ήδη ϊκανώς εν χρήσει τον δ0ν' αιώνα, δια¬ 

δίδεται δέ κατ’ εξοχήν κατά τήν ΐουστινιάνειον εποχήν είς τήν σχολήν τής 

» Περί τών τύπων τών κωνοκράνων βλ. \\\ ν. ΑΐΙβι», ΟωΛιοΜβ άβδ αΐΐοότ. Καρί- 

ΐο1ΐ65, ΜύηΛοι», 1913, πρβλ. καί Κ. ΟίηΙιβΠ, Ιλω «ΛηβΟ. Κ»ρίίοΠ. λνιοη, 1923. 
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Κων/πόλεως και την μεγάλην ακτίνα της έπιδράσεοκ της, εξακολουθεί δέ μέ 
βαθμιαίαν αλλαγήν μέχρι του 11ου αίώνος. 

Το θέμα του αμπελόφυλλου μέ τούς μικρούς κύκλους αναγκάζει τον 
δίτζ. ν« θεωρή τόν τύπον τούτον τού κιονοκράνου ώς δανεισθέντα έκ τής 
σασσανιδικής τέχνης- θά ήδύνατό τις έν τούτοις νά παρατηρήση οτιτούς μικρούς 
κύκλους συναντώμεν κατ’ εξοχήν εΐς την άκανθον από τού 5ου αίώνος καί έξης. 

Υπάρχει δηλαδή πλατυτέρα έπίδρασις έπ 1 τού παλαιοχριστιανικού διακόσμου 
καί επομένως τό πρότυπον τού τύπου τούτου του κιονοκράνου εξακολουθεί νά 

Εΐκ. 4. Κιονόκρανον έκ της συλλ.ογης τοΰ ναοΟ τοΰ άγ· Γεωργίου Θεσσαλονίκης. 

μενη προβληματικόν, ζήτημα δε εινε αν το πρότυπόν ειχεν εις τας γωνίας 
καρπόν πεύκης καί ούχί σταφυλάς έν συνδυασμω προς τό κληματόφυλλον, 

όπως μεταγενέστερα παραλλαγή τοΰ τύπου, ώς θά ίδωμεν, διεφύλαξεν. 

Ως προς την χρονολογίαν τού ήμετέρου κιονοκράνου τού 'Αγίου Γεωρ¬ 

γίου Θεσσαλονίκης, νομίζω, οτι ή τεχνοτροπία τού διακόσμου τόσον των 
φύλλων αμπέλου δσον καί τής ακάνθου, από την όποιαν λείπει ή ξηρότης 
καί τυπικότης των όμοιων κιονόκρανων τού Βερολίνου, τής προσόψεως τού 
ναού τού άγ. Μάρκου Βενετίας και τού Καϊρουάν, μαρτυρεί προγενεσιέραν 
εποχήν, κατά ένα τουλάχιστον αιώνα. Τά έ'ξεργα φύλλα τής αμπέλου, παρά 
τήν σχηματοποίησίν των, διατηρούν εύλυγισίαν καί χυμόν έν παραβολή προς 
τά τού 7ου αίώνος, τό δέ μαλακόν καί εύπλαστόν ανάγλυφον των φύλλων τής 
ακάνθου δύναται νά παραβληθή εις δύναμιν σχεδίου .προς τά έργα τής καλυ- 

τέρας περιόδου τής παλαιοχριστιανικής εποχής. Διά τούτο νομίζω οτι ιό κιο- 

' :: 
■ ■ - * ■ 
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νόκρανον τούτο δύναται νά άναχθή εΐς τόν 60ν αιώνα, όπως καί τό μέγα 
κιονόκρανον εΐς τό εσωτερικόν τού ναού τού αγίου Μάρκου. 

Δεύτερον μικρότερον κιονόκρανον όμοιου τύπου καί εργασίας εύρίσκεται 
έν Χίω (εΐκ. 5) 1- καί τούτο δύναται ν’ άναχθή εΐς τόν 6ον αιώνα- διαφορά 
υπάρχει μόνον εις τόν έκ φύλλων δάφνης στέφανον τής βάσεω; καί εΐς τήν 
κατά τι σχηματικωτέραν τεχνοτροπίαν τού όλου διακόσμου. 

"Ετερον τού αυτού τύπου κιονόκρανον άλλ’ ίκανώς παρηλλαγμένον εύρί- 

ίτκεται εις τό Μουσείον Θεσσαλονίκης (εΐκ. 6) (ύψ. 0.31 μ. διαμ. 0,21 μ. διαστ. 

άβακος 0,44 X 0.45 μ). Ή αλλαγή του εινε λίαν χαρακτηριστική καί ώς προς 

τό σχήμα τού κιονοκράνου 
καί ώς προς τήν τεχνικήν 
καί τεχνοτροπίαν τού ανα¬ 

γλύφου, η τις παρακολουθεί 
τήν δλην έξέλιξιν τής βυζαν¬ 

τινής γλυπτικής· τό σχήμα 
δηλονότι τού κιονοκράνου 
εινε περισσότερον καμπύ- 

λον, καθ’αυτό λεβητοειδές. 

ή στενή βάσις τού οποίου 
κοσμείται μέ τό γεωμετρι¬ 

κόν, σχοινοειδές θέμα 
τό σύνηθες έν Συρία. Τά 
ήμίφυλλα τά πλαισιούντα 
τούς καρπούς πεύκης σχήμα- Εΐκ. 5. Κιονόκρανον μετ’ αμπελόφυλλων έν Χίφ. 

τοποιούνται τοσούτον ώστε 
νά αποβάλλουν τήν σχέσιν των μέ φύλλα, τά δέ φύλλα της ακάνθου πυκνά, 

ηνωμένα καί κατέχοντα δλην τήν επιφάνειαν τού άβακος εινε χαρακτηριστικά 

τής διαμορφώσεως ήν έ’λαβεν ή άκανθος από τής μεσοβυζαντινής περιόδου 
καί εξής. Προσέτι ή εργασία, διατηρούσα πάντοτε τον χαρακτήρα τού «ήμι- 

διατρήτον», εινε όλιγώτερον έξεργος, τό δέ σχέδιον των διακοσμητικών θεμά¬ 

των περισσότερον σχηματοποιημένον καί ή τεχνοτροπία χαλαρά καί χωρίς 
άπόδοσιν τής οργανικής ζίυής τού φυτικού διακόσμου. "Ολοι αυτοί οι χαρα¬ 

κτήρες σχετίζονται μέ τήν βαθμιαίαν μεταβολήν τής γλυπτικής κατά τόν 80ν 

καί 9ον αιώνα 2 

Συγγενές προς τό κιονόκρανον τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης εινε καί 
έτερον κιονόκρανον ευρισκόμενον μεταξύ των γλυπτών των συνηθροισμένων 
εΐς τόν Ιξωνάρθηκα τού επί τού Κιθαιρώνος Καθολικού τής βυζαντινής Μονής 

1 Ή δημοσιευόμενη φωτογραφία μοί παρεχωρηθη εύγενώς ύ/ιό ιυΰ Α. Όρλάνδου. 

1 Βλ. Μαρίας Γ. Σωτηρίου, ό Ναό; της Σκριποΰς της Βοιωτίας, έν Άρχ. Έφημ. 

του έτους 1931 σελ. 140 κ.έ. 
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του οσίου Μελετίου (είκ. 7). Τό κιονόκρανου τούτο - μικρών 'διαστάσεων 
προερχόμενου πιθανώτατα έκ του κιβωρίου τής 'Αγίας Τραπέζης τού βυζαν¬ 

τινού ναού του 11ου αΐώνος —έχει τό ανάγλυφου άβαθέστερον^καί την μορ¬ 

φήν του αμπελόφυλλου διάφορον μέ τους λοβους του χωρίζομε νους εν εΐδει 
ακάνθου ή ανθεμίου. Το ήμίφυλλα εις τάς γωνίας είνε περισσότερον σχημα¬ 

τοποιημένα, περιοριζόμενα εις απλά στελέχη μέ δυο αποφύσεις συνδεόμενα; 

μέ τό άμπελοφυλλον ούτως, ώστε ό διάκοσμος νά πληροί ολόκληρον την 
επιφάνειαν, τό δέ βάθος νά άποβάλλη την υλικήν του ύπόστασιν. 

Είκ. 6. Κιονόκρανου τοϋ Μουσείου Θεσσαλονίκης. 

Ομοιον κατά τό θέμα και την τεχνικήν, διάφορον δέ μόνον κατά τό 
σχήμα, εινε έτερον, μικρόν κιονόκρανου ευρισκόμενον εν τώ Μουσείω Σπάρ¬ 

της (εικ. 8), οπερ ανήκει πιθανότατα εις τον γλυπτικόν διάκοσμον τού ναοί) 

του οσίου Νίκωνος του Μεταννοεϊτε έν Σπάρτη, μνημείου του 10ου αίώνος. 

Ια δυο ταυτα κιονόκρανα θα ήδυναντο — ώς άνήκοντα είς χρονολογημένα 
μνημεία — νά άναχθώσιν εις τον 10ον καί τό 11ον αιώνα. 

Οταν λάβωμεν επομένως υπ’ δψιν την σειράν αυτήν τής Ιξελίξεως, τά 
κιονόκρανα τής Βουλγαρίας τόσον τοΰ ναοΰ τοΰ Τυρνόβου όσον καί τής 
Πρεσλαυας ούτε ως μεμονωμένα και διάφορα των βυζαντινών κιονόκρανων 
τών άλλων χωρών δυνανται νά θεωρηθώσιν οΰτε είναι, ως νομίζει ταΰτα 
ό Ι’Πον, βουλγαρικά, ήτοι έργα έχοντα επιτόπιου καταγωγήν καί ίδιάζουσαν 
σημασίαν διά τήν βουλγαρικήν τέχνην. Άλλ’ οΰτε καί τοΓ· Οταό^τ ή γνώμη 1 

! Οι κόα»-, Κ<*ο1ΐ6ΓθΗ{?!ϊ ηιιγ ΐηίΐιιβησβ* οηβηΐ&ΐοε άδηδ 1’αΠ ’σα^αηίααο, Ρ&πί> 

1928 σ. II κ. έ. είκ. 8. 
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δΰναται νά γίνη δεκτή, καθ’ ήν τά κιονόκρανα ταΰτα — μαζί μέ τά άλλα σΰγ- 

Χ0®να γλυπτά τά άνευρεθέντα έν Πρεσλαΰα—εύρίσκονται εις ιδιαιτέραν καί 
άμεσον σχέσιν μέ τήν ανατο¬ 

λικήν τέχνην. 

"Ολοι εκείνοι οί χαρακτή¬ 

ρες τών νομιζομένων βουλγα¬ 

ρικών κιονόκρανων, οί όποιοι 
φαίνονται νέοι καί διάφοροι, 
όταν ή συγκρισις γίνεται μόνον 
προς τά παλαιοχριστιανικά, εινε 
τυπικοί χαρακτήρες τής βυζαν¬ 

τινής γλυπτικής τοΰ 9ου καί 
10ου αίώνος, οίτινες συνεχί¬ 

ζουν τήν τέχνην τής μεταβα¬ 

τικής εποχής. Καί τό άβαθές 
ανάγλυφου καί τό γεωμετρικόν 

κόσμημα τής βάσεως τοΰ κιο¬ 

νόκρανου, τό έν εΐδει άκανθου Είκ. 7. Κιονόκρανου τοϋ καθολικού της Μονής 

φΰλλον καί ή σχηματική μετά- όσιου Μελετίου επί τοϋ Κιθαιρώνος. 

τροπή τών ήμιφΰλλων είς 
πλαίσια παρατηρούνται είς τά κιονόκρανα τής μεταβατικής εποχής από τοΰ 

7ου είς τον 10ον αιώνα, ώς εΐδομεν ανωτέρω. 

Είς τό κιονόκρανου τής Βουλγαρίας διαφορά υπάρχει είς τήν έτι σχημα- 

τικωτέραν μετατροπήν τών αρχικών ήμιφΰλ- 

λων τών πλαισιοΰντων τους καρπούς πεΰκης 
είς διπλήν ταινίαν ομοίως διαφορά υπάρχει 
καί είς τήν διακόσμησιν τοΰ άβακος τοΰ κιο¬ 

νόκρανου διά πλέγματος αντί τών φύλλων 
ακάνθου. Τά πλέγματα όμως αναμιγνυόμενα 
μέ φυτικός διακοσμήσεις ή καί άντικαθι- 

στώντα βλαστούς φυτών εινε έκ τών συνη- 

θεστέρων θεμάτων τής βυζαντινής γλυπτικής 

τοΰ ενδεκάτου αίώνος. Ώς παράδειγμα φέρω 
ενταύθα τά κιονόκρανα τοΰ τέμπλου τοΰ 
οσίου Λουκά (είκ. 9), ό διάκοσμος τών 
οποίων δεν είνε ολως άσχετος προς τον τΰπον 
τών εξεταζόμενων κιονοκράνων, δταν μάλι¬ 

στα λάβη τις ύπ3 δψιν τήν άπλοποίησιν ην έλαβε το μετ αμπελόφυλλων κιο¬ 

νόκρανου κατά τον 11ον αιώνα εις τά μικρά κιονόκρανα τού κιβωρίου τής 
άγιας Τραπέζης τής Βασιλικής τής Καλαμπάκας (είκ. 10). Οθεν ιά έν Βουλ- 
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γιχρία υπάρχοντα κιονόκρανα του εξεταζόμενου τόπου αποτελούν ένα κρίκον 
εις την αλυσιν τής εςελιςεως τής βυζαντινής γλυπτικής και ως προς τον διάκο¬ 

σμον και ώς προς την τεχνικήν, εινε δέ αξιόλογα χαρακτηριστικά δείγματα τής 
τέχνης του τέλους του 9ου αίώνος και των αρχών του 10ου, τής περιόδου 
δηλαδη ήτις δεν διέσωσε μέχρις ημών πλούσια λείψανα, όπως α! προγενέ¬ 

στεροι και μεταγενέστεροι έποχαί. 

'Έν τελευταΐον κιονόκρανον, προερχόμενον έκ Σερρών (εϊκ.11), του απλού- 

στευμένου τόπου τής Καλαμπάκας1, εΐνε ενδιαφέρον διά την παραλλαγήν του, 

διότι, αντί καρπών πευκης, φέρει έσχηματοποιημένας σταφυλάς, τό δέ κλημα¬ 

τόφυλλου, παρά την διαίρεσιν τών λοβών του, εΐνε φυσικώτερον και δεν έχει 

Είκ. 9. Κιονόκρανου του τέμπλου τοΰ Καθολικού τής Μονής οσίου Λουκά. 

Είκ. 10. Κιονόκρανου του κιβωρίου τής άγ. Τραπέζης τοΰ ναοΰ τής Καλαμπάκας. 

σχέσιν μέ άκανθον. ’Άν καί εΐνε πιθανώτατον δτι ή παραλλαγή αυτή οφεί¬ 

λεται εις πρωτοτυπίαν του τεχνίτου, εινε όμως δυνατόν νά έ'χωμεν εις τό κιονό¬ 

κρανου τούτο την μακρυνήν άπήχησιν του άγνωστου προτύπου, εις τό όποιον 
ό διάκοσμος τών φύλλων τής αμπέλου συνεδυάζετο μέ σταφυλάς, άν καί τοιοΰ- 

τον παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανου δεν έχει ακόμη άνευρεθή. 

Εξ δσων μέχρι σήμερον προ οφθαλμών έχομεν καί μέ την προσθήκην 
ακόμη τοΰ άρχαιοτέρου κιονόκρανου τής Θεσσαλονίκης, ή ανατολική έπίδρα- 

σις εΐνε φανερά τόσον διά τό θέμα τών καρπών πευκης μέ χονδρόν μακρόν 
στέλεχος δσον καί διά την τεχνικήν. 

Δεν δυναται όμως να στηριχθή δτι τό μετ'1 αμπελόφυλλων κιονόκρανον 
εΐνε χαρακτηριστικόν τής βουλγαρικής τέχνης, ώς δέχεται ό ΡΠον, επειδή 
εύρέθησαν κατά τον 9ον αιώνα τοιαΰτα κιονόκρανα εν Βουλγαρία, οΰιε δτι 

ταυτα εΐνε αραβικής προελευσεως είσαχθέντα εις τό Βυζάντιον ’κατά την 

1 Βλ. Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνος, έν 
Έπετ. Έτ, Βυζ. Σπουδών τ. <7', 1929 σ. 300 κ. έ. 
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παλαιάν θεωρίαν τοΰ δΐΓΖ5'£0\ν5ΐπ, επειδή τά πρώτα παρατηρηθέντα τοΰ 

τόπου τουτου εύρέθησαν εις Τζαμία. Τό μετ’ αμπελόφυλλων καί καρπών πευ¬ 

κης κιονόκρανον εμφανίζεται, ως εΐδομεν, είς τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν, 

συνεχίζεται δέ κατόπιν είς τήν βυζαντινήν μέχρι τοΰ 11ου αίώνος μετατρεπό- 

μενον καί κατά τό σχήμα καί κατά τον χαρακτήρα τοΰ διακόσμου, δστις ακο¬ 

λουθεί τήν εξέλιξιν τής τεχνοτροπίας τής βυζαντινής καθόλου γλυπτικής. 

Είκ. 11. Κιονόκρανον προερχόμενον έκ Σερρών τής Μακεδονίας. 

(Φωτ, Α. Ξυγγοπούλου). 

Τόσον τά παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα Θεσσαλονίκης καί Χίου, δσον 
καί τό εξετασθέν ύφ’ ημών ανωτέρω κιονόκρανου τό ευρισκόμενον είς τό εσω¬ 

τερικόν τοΰ ναοΰ τοΰ άγ. Μάρκου Βενετίας - προερχόμενα ή άπηχοΰντα τήν 
τέχνην τοΰ Βυζαντίου — μαρτυρούν δτι τήν πρώτην διαμόρφωσιν τοΰ τόπου 
τουτου δέον ν’αναζητήσω μεν είς τό Βυζάντιον, όπου κατά τήν μεγάλην 
προϊουστινιάνειον καί τήν ιουστινιάνειου εποχήν ανατολικοί παρορμήσεις συγ- 

χωνευθείσαι μέ τάς έλληνικάς παραδόσεις έδωσαν τόσα δείγματα νέων εμπνεύ¬ 

σεων εις τό Βυζάντιον άλλιος τε έδημιουργήθη κατά πρώτον τό νέον «έπιθη- 

ματοειδές» κιονόκρανου κατά τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος (πρβλ. XVιιΐίί, ε.α. 

σελ. 412 καί ν. Αΐΐοη, έ.ά. σελ. 23 κέ.), επομένως καί δ μετ’ άμπελλοφΰλλο^ν 
καί καρπών πευκης διάκοσμος είνε άπο τας πρωτας διακοσμήσεις τας οποίας 

έλαβε τό επιθηματοειδές κιονόκρανον έν Βυζαντίψ. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΣΗΜ. Ή ανωτέρω μελέτη εΐνε μέρος τής άνακοινώσεως «περί βυζαντινής γλυπτικής*, 

ήν ό σ. είχεν αναγγείλει διά τό 4™ Συνέδρων τών βυζαντινών σπουδών τής Σόφιας. 
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! 

VII ΡοιΉγΓθ£έηέίσ, Ηντε άε$ ε&ειηοηΐεε. Τοιηε I ίνυτβ 
/. (ΊκιρίΙτβε 1-4(7 (37). Τβχίβ εΐαίΐί β( Ιναάηίί ρατ ΑΙόετί ν<0£ί 
άοείβητ ί'Λ ΙεΙΙνεε ρ. 183 + XI. Ρατιχ 1935. 

— 6οηχίαηΐιη VII Ροτρίιγτο^όιιείβ, Ι.β Ηντε άεχ εετέιηοηίεχ, (Ιυηινιεη- 

ίανε I ραν Λ ίΰετί ΡοξΙ ρ. 194 + XXXIII Ρανή 1935. [Άμφύτεοοι 
οι τόμοι εν η] σειρά τής ΡοίΙεεΗοη δγζαηϋηε ριώίίεε χοιιχ Ιε ραί.τοηαχε 
<1ε Ι'Αχχοεΐαΐΐοπ Βηάό/. 

'1£ν τώ\· ολίγων Βυζαντινών κειμένων, τα όποια άναφέρονιαι είς πλεί- 

στας εκφάνσεις του Βυζαντινού βίου είναι και τό σύνταγμα Κωνσταντίνου 
τού Πορφυρογέννητου περί τής βασιλείου τάξεως. Έν αύτφ δύναταί τις νά 
εύρη πολυτίμους πληροφορίας ού μόνον εις την ανακτορικήν εθιμοτυπίαν 
άναγομένας, άλλα καί εις τον δημόσιον έν μέρει βίον και τον ιδιωτικόν ακόμη 
(οικία και οικιακά έπιπλα καί σκεύη - φορέματα - τρόφιμα - εύχαί - προσρή¬ 

σεις κτλ). Ό μελετών άφ' ετέρου την τοπογραφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τά τού ιερού παλατιού, την Βυζαντινήν ιστορίαν, την μεσαιωνικήν Ελλη¬ 

νικήν γλώσσαν καί ζητήματα λειτουργικά ουκ όλίγην ωφέλειαν έχει νά προσ- 

πορισθή έκ τής άναγνώσεως τού πολυτίμου έργου. 

Ότε πρό αϊώνος καί επέκεινα ό Ποιείτο παρέδωκεν εις την δημοσιότητα 
έκ κωδικός τής Λειψίας τό κείμενον, πολλά ήσαν τά έν αύτω σκοτεινό καί 
αμφίβολα, διότι, πλήν άλλων, καί τά κατά τό ιερόν παλάτιον ήσαν εντελώς 
ακαθόριστα καί οί τίτλοι, τά άξκυματα καί τά είδη τών φορεμάτων των 
αρχόντων δεν είχον έξακριβωθή. Τό βιβλίον ήτο σχεδόν κλειστόν. Κατά την 
διαρρεύσασαν έν τούτοις εκατονταετίαν σχετικαί μέ αυτό έργασίαι καί διαφω- 

τιστικαί συμβολαί έδημοσιεύθησαν άρκεταί, ούτως ώστε σήμερον νά είναι 
δυνατή ή λύσις πολλών αποριών καί ή κατανόησις έν τοΐς πλείοτοις τού 
κειμένου, όπερ εΐχεν ανάγκην έπανεκδόσεως καί ύπομνηματισμού. Καί είναι 
αγαθή σύμπττσσις ότι τό τοιούτον έργον άνέλαβεν ό πανοσιολογιώτατος 
Αΐβοτί: νο§1, ό τόσον γνωστός εις τούς κύκλους τών Βυζαντινολόγων καί εξ 
αλλαη* αυτού λίαν άξιολόγτσν έργων. 

Η να βέβαια μία νέα κειμένου έκδοσις δυνηθή νά ύπερακοντίση την 
προηγουμένην, επάναγκε; είναι ό εκδότης νά έχη συμβουλευτή πλείονας ή 
ό προκάτοχός του καί κρείττονας κόίδικας. Τούτο δεν συμβαίνει, δυστυχώς, μέ 

,1 

τό ύπ’ όψιν ημών κείμενον, άφ’ ού εις καί μόνος κώδιξ μάς είναι γνωστός 
την βασίλειον περιέχων τάξιν. Παρά τό μειονέκτημα έν τούτοις αυτό, ό πανοσ. 

γ0σΐ κατώρθωσεν εν πολλοΐς νά εύστοχή στ] έχων ΰπ’ οψιν τάς γραφάς τού 

κωδικός, άς ό ΚβίδΓο, έκ τής αρχαίας επηρεασμένος γλώσσης; ούχί σπανίως 

διώρθωσεν. 
Ό μέλλων ν’ άποκαταστήση κείμενον, οιον τό τού Πορφυρογέννητου, 

οπερ, ώς ό ίδιος λέγει, «κέχρηται καθωμιλημένη καί άπλουστέρα φράσει», 

Ιπάναγκες είναι νά λαμβάνη εν πολλοΐς ύπ’ ό'ψιν τήν απλουστέραν και δημω- 

δεστέραν μορφήν τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης. Δι αυτό ό χαράσσο^ν 
τάς γραμμάς ταύτας είς τον πλούσιον κατάλογον τών έργων, άτινα συνεβου- 

λεύθη ό εκδότης, θά έβλεπε συγκαταριθμοΰμενα καί τινατήν μεταγενεστέραν 
ή καί την μεσαιωνικήν γλώσσαν έρευνώντα καί νεοελληνικός δέ γλωσσικάς 
εργασίας ά>ς λ.χ. τού ΚατΙ ϋίεΐοποΐι τάς υηίοτδΐιοίηιπ^ειι, τού Σταματίου 

ψάλτη τήν ΟταηιιιΐΗίόΙζ άοτ Βγζ&ηΐίπίο1ιβη ΟΙιτοηΠτεπ, τού Όη τό 
ο-1ο55ππιιπι ηίθάίαο οι ΐηϋΐηιαο ΟπιεοΠίΐΗδ, τού Αδαμάντιου Κοραή τά 
’Άτακτα, καί μάλιστα τά σχόλια αυτού εις τά Προδρόμεια ποιήματα τα εν 
τφ πρώτφ τόμω τών Άτάκτων δημοσιευόμενα1, τού Γ. Χατζιδάκι τά Μεσαιω¬ 

νικό καί Νέα Ελληνικά κτλ, 

Ό Πανοσ. Υο^ί; έν τώ προοτφ τόμφ εκδίδει 37 κεφάλαια, η, κατά 
τήν ΐδικήν του διαίρεσιν, 46, τού πρώτου βιβλίου τής βασιλείου τάξεως μετά 
Γαλλικής μειαφράσεως, άναψερόμενα εις θρησκευτικός τελετάς, είς ας έλάμ- 

βανον μέρος οί τών ανακτόρων καί όμιλεΐ έν τώ μακρώ προλογφ του 
περί τής αρχικής μορφής τής βασιλείου τάξεως, περί τής χρονολογίας τής 
συγγραφής αυτής, περί τής από ιστορικής καί τοπογραφικής έπόψεως σημα¬ 

σίας της, άναλΰων άμα τό περιεχόμενον κατά ομάδας κεφαλαίων. 

Ό εκδότης, στηριζόμενος είς τό χειρόγραφον, παραλείπει τον τίτλον 
«’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως», ον έξ ιδίας πρωτοβουλίας άνέγραψεν 
ό Κοίδίζθ. Αύστηρώς έξεταζόμενον τό πράγμα, ούτως έχει· θά έπεθύμουν δμως 
ο τίτλος αυτός νά μή έξωβελίζετο, άφ’ ού καί διά τήν παραπομπήν είναι 
λίαν πρόσφορος, άτε καί σύντομος, καί μέχρι τούδε, επί ενα αιώνα, οι Βυζαν- 

τινολόγοι τον μετεχειρίσθησαν, καί άφ’ ού τά τοιαύτα έργα όντως τακτικά 
ωνομάζοντο. Ούτως ό σχολιαστής είς τό κθ' κεφ. (σελ. 149. 21 νο£ΐ) ένθα 
φέρεται «Τστέον δτι έν τοΐς παλαιοΐς χρόνοι:» παρατηρεί «εξ ετέρου παλαιού 
τακτικού», είπε δέ καί ό Θεόδωρος Βαλσαμών «καί συγγραφαί τακτικών 

ανακτορικών κεκράξονται»2. 

Ενταύθα θά επεθύμουν νά εΐπω τήν γνώμην μου δια τινα τυπικά και 

ορθογραφικά ζητήματα άφορώντα είς τήν έκδοσιν τού κειμένου. 

1 Διά τά φορέματα καί άλλα τινά, χρήσιμον θά ήτο τό βιβλίον τών Μοιπιπεεη- 

ΒΙηηιηεΓ, Όβτ ΜάχήυίΐΗ&ηί άεε ϋϊοοίβίώη. 

2 Θ. Βαλσαμών, Προς τον επί τών κρίσεων (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4.524). 
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Ο εκδότης φρονεί δπ ή χρήσις των παραλλήλων τύπων αποκόμβιον 
άποκόμβιν, ταβλίον - ταβλίν, δουλκιον-δουλκιν κτλ. οφείλονται εϊς 
την φαντασίαν του άντιγραφέως καί δτι ή παρεμβολή ενός αλόγου ερρίνου 
είναι αποτέλεσμα ιδιαιτέρας αυτοί} τασεως. Εϊς τούτο δεν συμφωνώ Οί τόποι 
ψωμίον - ψωμίν, τυρίον - τυρίν, αποκόμβιον- άποκόμβιν κλπ. ήσαν έκ παραλ¬ 

λήλου εν χρήσει', ή δ* άνάττυξις του αλόγου ερρίνου είναι πολύ παλαιοτέρα 
των χρόνων τού Πορφυρογέννητου, δστ.ς καί ένιαχού έν τή Ικθέσει του· τήν 
μεταχειρίζεται (πρόκενσος- καμίνσιον). 

^ 9 Κει$Ιζ€ (71.7,573.14,759.21 καί αλλαχού) γράφει άψίδα, άψίδι, τούτον 
δ ακολουθεί καί ό Υθ£ί γραφών (1(19.14), Άφίδυς, δέον «ψΐδος. Ία ύπα- 

τισσα, μαγίστρισσα, τουρμάρχισσα, ώς κατά το πρότυπον βασίλισσα έσχημα- 

τισμενα, ουχι όρθιος γράφει (σ. 61) δι’ απλού σ, έν φ όρθώς (σ. 68.23,76 28) 

γράφει διακόνισσα. Το έπίθετον χειμευτός ό Κείεΐιο γράφει διά τού ει (597. 

19,040.13 και αλλαχού) όμολογών δτι ή δοπρϋυτα είναι ίποοτία. Σήμερον 
είναι γνωστόν δτι ή λ. προς τό χύμα, χυμεία, σχετιζομένη μόνον δια τού υ 

γραπτεα. Εν σελίδι λοιπόν (92.22), καί οπουδήποτε αλλαχού, χυμευτόο καί 
ουχι χειμευτός έκδοτέον. 

, Αλλα και τ0 *°λόβιον ώς έκ τού κολοβός ( = κολοβόν φόρεμα) παρα- 

γομενον δεν έπρεπε κολώβ.ον (σ. 77.10) νά έκδοθήή ούδ’Ιν σελίσι 79.17, 

145 25,1450 κατηχουμενέοις. Τό ορθόν, δπερ καί ό κώδιξ παρέχει καί ό 
Κ6ΐδ1<€ έξέδωκεν, είναι κατηχουμενειοις. Ουδέ πάλιν το εν σελίδι 165 4 

γηροκομίοις είναι όρθόν ό Κοίδΐ^β Ιξέδοτο ορθώς γηροκομείο,ς. 

ΙΙανταχου ό ελλόγιμος εκδότης γράφει μετά τού κωδικός καί τού Κείδΐιε 
κουβουκλειον. Τό ορθόν βεβαίως είναι κουβουκλιον (εαΕίοιιΙυηι) πβ. βακλίον 
(63011)115), άρκλίαν (ατοιιία). 

II μεσαιωνική κατάληξις -ήσιος, ώς έκ τής Λατινικής ειΐδίδ παραγο- 

μενη , γραπτεα διά τού η. Κατά ταύτα τό έν σελίδι 87.18 κουβουκλείσιοι 
εδει να γραφή κουβούκλιο ι (πβ. καστρι/σιοι). 

Ό Κείδίτε τά έκ των Λατινικών (οτ-ΐοπδ εϊς τήν Βυζαντινήν ε?σ- 

αχθεντα γράφει άλλοτε διά τού ο καί άλλοτε διά τού ω λ. χ. στράτωρες (787.7), 

κουρσωρες (799.19) αλλά καί στράτορες (736.12) καί βεστίτοοες (730.12). 

Επειδή εϊς τά Λατινικά τό ο είναι μακρόν, πάντα διά τού ω γραπτέα καί 
ουχι δια ο, ως προτιμά ό Υοοί (4.12,8.13,73.21 καί αλλαχού). 

Ιό ιστανται επί μακρώ σκάμνω τό έκδοθέν υπό Υο*>*1 (8 1721) δεν 
δυναται νά έχη όρθώς. Τό ορθόν παρέχει ό κώδιξ επί μακροσκάμν ων 

νΕπι0ι δ I. Ρδ αΐ I ο δ, Οπιηιηΐίΐΐιΐν σ. 111, 271 έξ. 
2 Πβ. τό κολοβό καί βραχέα ιών ονειροκριτικών τού 'Λριεμώώρου καί οσα έση- 

μειωσα εν τφ Η' <όμΦ τή; Λαογραφίας σ. 255 κρίνων τήν περί έξωτερικής περιβολής 
των κληρικών πραγματείαν του Γ. Σωτηρίου. 

3 Γ· Χ«τζιδάκι, Μεσ. Νέα Έλλην. 2.208.209, δ I. ΡδΑΐΐοδ, Ένθ’άν. 184.305. 

♦: 

κατωτέρω (σ. 531.15, Κοΐδί^ο) λέγεται* καθέζονται έν τοΐς μ άκρο σκαμνί ο ις. 

Τό ταυτή τή προελευσει (20.30,21.8) άναγνωστέον βεβαίως ταυ τη τή προε- 

λευσει. Τό έν σελίδι 33.29 ήτουν ό δυμέστικος των σχολών άνεγνώσθη 
ήγουν.Τό εΐτουν (είτε ούν) είναι γνωστότατος παρά τοΐς Βυζαντινούς συγ- 

γραφεύσιν επεξηγηματικός σύνδεσμος συνωνύμων προς τό ήγουν καί έκ 
παραλλήλου προς αυτόν έν χρήσει γραπτέον λοιπόν μόνον εΐτουν, ή εΐτ'οϋν. 

Έν σελίδι 39.16, αντί χαράν άνεκλάλητον τελείται παραδόξως, γραπτέον 

χαρά ανεκλάλητος τελείται παραδόξως. 

Οί τού κουβουκλίου, κατά τήν εορτήν τής Πεντηκοστής έπευχόμενοι τον 
βασιλέα, κατά τον Πορφυρογέννητον, λέγουσι Ρωμαϊστή ήτοι Λατινιστί, 

«ήλθες η μουλτος ά'ννος φηλικίσσιμε». Ούτως έξέδωκεν ό Υθ£ί μετά τού 
Κ6ΐδ1<6 λέγων έν υποσημειώσει δτι πιθανόν είναι ν αναγνωσθή ήλθετε οι 

μουλτουσανοι. Τούτο δεν δυναται νά εχη ούτως* ό κώδιξ παρέχει η, τούτο 
δ’ άγει ήμά: εις τό Λατινικόν ίη (ίη ηιιιΐΐοδ πηηοδ) Ελληνιστί «είς πολλά 

έτη» ή «εις πολλούς χρόνους». 
Κατά τήν προέλευσιν εις τον ναόν τού αγίου Μωκίου γίνεται λόγος περί 

ιού επί τής καταστάσεως τού «διερχομένου έν μέσω καί έστω το; τήν προέ- 

λευσιν». Επειδή ίσταμαι τήν προέλευσιν δεν είναι δυνατόν νά λεχθή, διά 
τούτο όρθώς μετά τού κωδικός καί τού Κοίδΐιο εκδοτεον ιστών τος τήν 
προέλευσιν = τακτοποιούντο; τήν προέλευσιν, ροπιραηι υτάίπαηΐο, ως καλώς 
μεταφράζει ό Κοΐδίνο (πβ. ό επί τής καταστάσεως). Ούδ’ έ'χουσι θέσιν παρά 
τοΐς ξενοδόχοι; οί γηροκομικοί. Οί γηροκόμοι, οϋς άλλως τε δίδει καί 
ό κώδιξ, μετά των ξενοδόχων καί όρφανοτρόφων είναι πολυλεκτοι κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, ούδεμία δ’ ανάγκη ν’ άντικατασταθώσιν υπό των γηρο¬ 

κομικών. 
Έν σελίδι 128.6 λέγεται ότι οί βασιλείς ήλθοσαν καί, τής δοχής τελε- 

σθείσης, περιεβάΑΛοντο τάς εαυτών χλαμύδας καί άνελθόντες εκάθισαν έν 
τω σέντζω. Φανερόν είναι δτι μόνον περιεβάλοντο δέον νά εκδοθή ενταύθα. 

Τού λόγου τής βασιλείου τάξεως δντος δημωδεστέρου, τό βραχυγραφηθέν δ 
(155.32) έπρεπε ν’ αναγνωσθή ούχί τέττάρες μετά τού ΚείδΕο, άλλα τέσ- 

σαρες. Τό βασμιδίω ιό έν σελίδι 170.29, οπερ δίδει και ό κώδιξ, επρεπε να 
διατηρηθή καί νά μή διορθωθή εϊς βαθμιδίφ. Ίά βασμός, αντί βαθμός, 

καί βασμίς, αντί βαθμίς, είναι γνωστά εις τον "Ελληνα λόγον. 

Τέλος τό έν σελίδι 158. 23 ψάλλουσιν υπό έρΦν όρθώς ό εκδότης εϊκασεν 
δτι δέον ν' αναγνωσθή υπό έριν. Τό υπό εριν = άντερίζοντες, ανθαμιλλωμε- 

' Ποοχείρως αναφέρω χδ τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου εις χός Παρεκβο/.άς 

τυυ (50.14) σημειωθέν «Ίστέον δέ όχι οί μεθ’ "Ομηρον το ήτοι χυδαϊστί μέν ερμηνευτι¬ 

κόν οΐονται σύνδεσμον, καθα καί τύ ήγουν καί εΐτουν·». 1ύ εΐτυυν ύμοίως παρά τω 

αύιφ 684.35,701.32. Είπε δέ καί ό Θεόδωρος Στουδίτης «καί ΐδε σου τά τέκνα εΐτ’ 

οδν πρόβατα» τό παραχθέν εΐτ’ ούν τό είκονισθέν (Μί§ηο, Ρ. Ο. 99. 1173ο, 1184 Α). 
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νοι, δπερ άλλως τε ερμηνεύει πως καί τό κείμενον λέγον «μίαν τό κουβού- 

κλιον και μίαν οί βασιλικοί κληρικοί». Αί άλλαι παρά νο°Ί (II. 166. 167) 

εικασίαι υπό μερίν, υπό τροπάριν, ύπ’ ερήμην δεν τυγχάνουσι του όρθοΰ. 

Τά ανωτέρω έσημεία>σα χάριν τής έκδόσεως των επομένων τόμων, 

ούδ’ επ’ έλάχιστον θέλων νά μειώσω την αξίαν του πρώτου τόμου, όν μετά 
τόσης έπιμελείας καί μεθόδου εξέδωκεν ό πανοσιολογιότατος νο§;ϋ. 

Έν τω ετέρφ τόμω (πρώτω των σχολίων) ό εκδότης προτίθεται νά δια- 

σαφανίση τά έν τω κειμένφ λεγάμενα- δυσχερές καί τούτο, έν πολλοϊς, έργον, 

διότι, ως εϊρηται, τό ιερόν παλάτιον δεν υπάρχει πλέον καί πολλά σχετικά μέ 
αυτό ζητήματα, παρά τά περί αύτοΰ γραφέντα καί τάς τελευταίας εργασίας 
του ΜαπιΙοοΗΓγ, Βαχίοτ καί \νίο§;από θά έξακολουθώσι νά μένωσι σκοτεινά. 

Ό πανοσ. νο§ί, μετ’άκρας έπιμελείας παρακολουθήσας τάς σχετικάς 
έργασίας, έν τφ τόμορ τουτφ όμιλεϊ περί των διαφόρων τίτλων καί αξιωμά¬ 

των τής Βυζαντινής αυλής ώς καί περί των διαφόρων διαμερισμάτιον των 
ανακτόρων προσπαθών νά κατατόπιση τον αναγνώστην καί διά τής παραθέ- 

σεως δυο πινάκων, δι’ ών πειράται νά καθορίση την θέσιν των διαφόρων 
διαμερισμάτων καί οικοδομημάτων του ίεροΰ παλατιού των άναφερομένων 
έν τή έκθέσει. "Ίδωμεν άν αί ένεργοΰμεναι άνασκαφαί καί των κειμένων ή 
ερμηνεία θά έπιβεβαιώσωσι τά σημειοΰμενα. 

"Εν γένει δμως τά σχόλια του έκδοτου, επί των νεωτέρων έργασιών 
στηριζόμενα, παρέχουσι τά καίρια καί λίαν ύποβοηθουσι τήν άνάγνωσιν. 

Την ψράσιν στοιχείν τό κλητόριον, στοιχεΐται τό κλητόριον (I. 89.7, 

II 125) μεταφράζει ό νο°ί: διά του οτ^οπίδοτ 1θ άίπετ, παραθέτων καί τήν 
γνώμην του ΕΒοτδοί! φρονοΰντος οτι αΰτη σημαίνει ή άναγινιυσκειν τά 
ονόματα των μελλόντων νά προσκληθώσιν εις τό βασιλικόν γεύμα είτε 
σημειουν τήν εις έκαστον προσήκουσαν θέσιν. 

Τό πράγμα έχει ώς εξής- ο άρτοκλίνης (ο ίποΐίηίο), ώς λέγει ό Πορφυ¬ 

ρογέννητος (525.10) είχε «τό του κλητορίου τομάριον* ένθα «άνεγράφοντο 
κατ’όνομα, ους οφείλει κλητορεΰσαι». Τά ονόματα των προ σκληθησομενών 
άνεγράφοντο κατά στίχον (πβ. κατάστιχον) αυτό δέ είναι κυρίως καί άρχικώς 
τό στιχεΐν ήτοι έν τω καταλόγω κατά στίχον άναγράψειν τούς προσκληθησο- 

μένους. Κατά ταύτα καί τό στιχεΐν διά ι γραπτέον λ 
Ό έκδοτης νομίζει (II. 120) δτι παρά τω Πορφυρογεννήτω άλλο είναι 

ιππόδρομος καί άλλο ίπποδρόμιον καί ότι τό δεύτερον τούτο είναι τό αυτό 
προς τον σκεπαστόν ιππόδρομον, δν πάλιν ταυτίζει προς τον καβαλλάριον 

(II. 180.) 

1 Ίδέ καί Φ. Κουκουλέ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών έν Έπετ. 

Έταιρ- Βυζ. Σπουδών Ι'. 145. 
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ΓΙοηά τοίς Βυζαντινοίς συγγράφεσαι φέρεται τό ιπποδρόμων, αντί του 

ιππόδρομος (πβ. «έν τή όγδοάδι του Πάσχα οί όχλοι μάλλον εις το 
ίπποδρόμιον ήπερ εις τήν εκκλησίαν συνέρχονται1» καί <-Μηνί Άπριλίφ 
εγένετο συμβολή δημοτική έν τω ίπποδρομ ίω, μή άγομένου τοΰ ιππικού^. 

Τούτου ούτως έχοντας, ό ιππόδρομος δύναται καί ιπποδρόμων συγχρόνως νά 
λέγεται- Σκεπαστός πάλιν ιππόδρομος νομίζω δτι είναι το κατώτερον μέρος 
τοΰ ιπποδρόμου, τό καί έσκεπασμένον, <ό κάτω σκεπαστός ιππόδρομος» υπό 

τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου καλούμενος :ί. 
Έν σελίδι 179 τοΰ δευτέρου τούτου τόμου υποστηρίζει ο εκδότης οτι 

τό κάθισμα έκειτο εις τήν αριστερόν πλευράν τυΰ ιπποδρόμου καί όχι ά'νω- 

θεν των καγκέλλων, ύπισχνούμενος νά όμιλήση περί τοΰ ζητήματος διά μακρο- 

τέρων. Μετ’ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος θ’άναγνώσωμεν τούς λόγους, οίτινες 
τον έπεισαν περί τούτου, όμολογοΰμεν δ οτι δεν έπείσθημεν άκομη νά [ΐετα- 

θέσωμεν τήν θέσιν τοΰ βασιλικού σέντ^ου, αφ ου μαλιστα καί εις τους 
Ρωμαϊκούς ιπποδρόμους, προς οΰς γνωστή ή σχέσις τοΰ έν Κων/πόλει^εΐς 
τούς Ρωμαϊκούς, λέγομεν, ιπποδρόμους τό κάθισμα τοΰ δίδοντος τον άγώνα 
(οάίίοπδ δροοίαοαίοπππ) ήτο άνωθεν τής κυρίας εισόδου, ένθα ήσαν αι 

οατοετοδ4 
Περί διπαννιτ<7»ν ό'ντος τοΰ λόγου, ό πανοσ. Υθ£Ί (1ί· 51) δεν απο- 

φαίνεται γνώμην τίνες ήσαν ούτοι. Φρονώ οτι ούτως εκαλούντο οί ηνίοχοι 
οί υπό δύο παννία ώς σημεία, ήτοι δύο χρώματα παννίων, ώς Πράσινοι 
λ.χ. καί κατόπιν Βένετοι άγωνιζόμενοι, τοΰθ’δπερ έγίνετο κατά τον ιπποδρο¬ 

μικόν άγώνα τον καλούμενον διβέρσιον (βλ. Έκθεσιν 330. 18). Εκ των εις 
ηνιόχους άλλως τε επιγραμμάτων γνιυρίζομεν οτι ούτοι ήλλασσον δήμους καί 

ήγωνίζοντο άλλοτε μέ τούς Βενέιους καί άλλοτε μέ τούς Πρασίνους. 

*0 λαβών μετά χεΐρας τό κείμενον τής βασιλείου τάξεως γνωρίζει ποιας 
δυσκολίας προς κατανόησιν παρέχει τοΰτο καί ποιας επομένως δυσχερείας άνά 
παν του βήμα ήτο υποχρεωμένος νά ΰπερνικήση ό έκδοτης, όστις μετ’ επι¬ 

στήμης, μεθόδου καί ευσυνειδησίας έπελήφθη τοΰ έργου, ούτινος ταχειαν 

ευχόμεθα τήν συμπλήρωσιν. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Κανών ΞΑ'. τής έν Καρθαγένη Συνόδου, Ρ άλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 3. 467. 

2 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 484.14. 

8 “Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 507. 13. Βλέπε καί τά σχόλια τού Κεώΐίε είς τον 

Β'. ιό μ. σελ. 593. 

4 Πβ. Ρ & ιι 1 Υ - λν ϊ 3 5 ο \ν 3, Κ.Ε. έν λ. 03Γ00Γ65 τόμ. 3. 1584. 
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Άξχιμ. Μελετίου Εύαγγ. Γαλανοηούλου, ιεροκήρυκας Σπάρτης, βίος, πολι¬ 

τεία, εικονογραφία, Θαύματα, καί (Ιαματική ακολουθία τού οσίου καί 

θεοφόρον πατρος ημών Νίκωνος τον - Μετανοείτε». Έν \4θήναις 1933 

80ν μέγα, σελ. 238 μετά 41 εικόνων έν τελεί τον κείμενον. 

Κατά τον I' και ΙΑ' αιώνα ζώσιν έν μοναχοί; και άσκηταΐς ά'νδρες, 

των οποίων ή δράσις, ύπερβαίνουσα κατά πολύ τά στενά της μονής των 
όρια, άναδεικνύει αυτούς προσωπικότητας εκκλησιαστικός μεγίστας παρασχοΰ- 

σας υπηρεσίας ούχί μόνον εις την εκκλησίαν και τον Χριστιανισμόν, αλλά και 
τήν πολιτείαν. Το ιού το ι είναι έν Πάτμφ ό Χριστόδουλος, παρά τοΐς Κατω- 

τικοις δέ 6 όσιος Μελέτιος, ο όσιος Λουκάς ό Στειριώτης 1 και Νίκων ο 
Μετανοείτε. 

Τον τελευταϊον τούτον δράσαντα έπϊ μακρόν έν Λακεδαίμονι και άπο- 

θανόντα έν Λακεδαιμόνια, δικαίως μετά τον θάνατόν του έτίμησαν οι 
Λακεδαιμόνιοι καί παντός επαίνου άξιοι είναι, διότι εύλαβώς ασχολούνται 
περί τήν έξιστόρησιν των άφορώντων εις τον βίον καί τήν δράσιν αυτού. 

Μετά τον Λακεδαιμόνιον επίσκοπον Βρεσθένης ΠαρΟένιον, διότι ώς όρθώς 

ό αρχιμανδρίτης Γαλανόπουλλος παρατηρεί (σελ. 25) αυτός είναι ό άντιγρά- 

ψας τον εν τώ Κουτλουμουσιανφ κώδικι σωζόμενον βίον τού οσίου 2, μετά 
τον Παρθένιον, λέγομεν, ό πρφην Σπάρτης Θεόκλητος ήσχολήθη με τον 
ιερόν ά'νδρα, νυν δέ τό καλόν ακολουθών παράδειγμα καί ό ρέκτης ίεροκήρυξ 
Σπάρτης, ό καί έξ άλλων μελετών του γνωστός κ. Μελέτιος Γαλανόπουλλος. 

Ό συγγραφεύς διά τού έργου του διττόν επιδιώκει σκοπόν, άφ’ενός 
μέν αύστηρώς επιστημονικόν, άφ’ ετέρου δέ εκλαϊκευτικόν, προσπαθών νά 
καταστήση εις εύρυτερον κύκλον γνωστά όσα γνωρίζομεν περί τού βίου, τής 
δράσεως καί τής μονής τού οσίου Νίκωνος, ού μόνον έκ τής βιογραφίας 
αυτού, άλλα και εκ των κατά τούς τελευταίους χρόνους γενομένων άνασκαφών, 

επίκουρον λαμβάνων καί τάς είκονογραφικάς παραστάσεις τού οσίου έν έκκλη- 

σίαις τής Λακεδαίμονος, ών είκόνων καλόν και πλούσιον κατάλογον παρα¬ 

θέτει έν τελεί τού βιβλίου του. 

Τον σκοπόν του αυτόν έφαρμυζων ό συγγραφεύς, λαμβάνει ώς βάσιν τού 
βίου τού οσίου τον έκ Κουτλουμουσιακού κωδικός υπό τού αοιδίμου Λάμπρου 
Ιν τώ τρίτφ τόμφ τού Ν. Έλληνομνήμονος έκδοθέντα βίον καί παρα¬ 

θέτει, εις γλώσσαν απλήν καθαρεύουσαν, παράφρασιν αυτού, χάριν τών πολ- 

1 Βλέπε νυν τήν μελέτην τυΰ Μακαρ Αθηνών Χρυσοστόμου ΓΙαπαδοπούλου, 

ό όσιος Λουκάς ό νέος (896-953) έν Θεολογίας τόμ. 13 σ. 193 έξ. καί του αύτοΰ, 

Ό όσιος Μελέτιος ό νέος (1035-1105) έν Θεολογίας τυμ. 13 σ. 97 έξ. 

? Τον κώδικα κατεϊχεν ό έξ Άναβρυτής τής Λακεδαίμονος καί μαθητής τού Παρθε¬ 

νίου Γαλακτίων. Περί τού Παρθενίου τούτου βλ. Φ. Κουκουλέ, Ιστορία τής Ι3αμ- 

βακοΰς σελ. 36. 
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λών, συμβουλευόμενος εις αερισμένα σημεία καί τον εν Βατικανφ Βαρβερίντο 
κώδικι περιλαμβανόμενον βίον. Μή άρκούμενος όμως εις τούτο ό συγγραφεύς 
καί έπιθυμών νά καταστήση όσον τό δυνατόν άρτιώτερον τό εργον του, γνώ¬ 

στης δέ τού θέματος καί τής εποχή; ήν πραγματεύεται, παρενείρει διασαφη- 

τικάς παρατηρήσεις καί παρεμβάλλει διάφορα κεφάλαια, εν οις συζητεί γενι- 

κώτερα ή καί μερικώτερα ζητήματα πάντοτε μέ τό θέμα του σχετιζόμενα, ώς 
είναι λ. χ. ή ιστορική του εισαγωγή, εν ή εξετάζει τήν έν Πελοποννήσφ καί 
Κρήτη κατάστασιν κατά τον Η'. κα< Θ', αιώνα, τό κεφάλαιον περί τού έργου 

τού οσίου, τό περί τής εικόνας αυτού κεφάλαιον κ,ά. λ 
Ό βίος τού οσίου, τού οποίου ή αξία διά τήν έκτίμησιν διαφόρων ιστο¬ 

ρικών γεγονότων έπαρκώς έτονίσθη, καί ό όποιος είναι πολλού λόγου άξιος 
α') διά τήν μελέτην τών δημωδών ονομάτων διαφόρων τόπτον κατά τον ΙΒ'. 

αιώνα, οπότε συνεγράφη οΰτος (πβ. Μισσήνη, Βουρκάνος, Πίδαυρος, Καλα¬ 

μάτα, Εύριπος, Δαμαλάς)2 β') διά τον τότε βίον καί τάς προλήψεις καί γ') 

διά τήν Ελληνικήν παροιμιογραφίαν καθ3 όλου, άφ’ού έν αύτφ δύναται τις 
νά περισυλλέξη ούκ δλίγας αρχαίας παροιμίας και παροιμκυδεις φράσεις, 

ό βίος, λέγομεν, τού οσίου Ιξεδόθη κατά τό υπό τού Λάμπρου δημοσιευθέν 
κείμενον. Και δεν ή το μέν σκοπός τού συγγραφέως νά κάμη κριτικήν του 
κειμένου έκδοσιν, επί ιή βάσει εν τούτοι; τού Βαρβερίνου κώδικας ή καί τού 
νού τού χωρίου, διώοθωσέ τινα τών παρά Λάμπρω διορθωτέων λ.χ. αντί τού 
τά εν τοΐς ύμνοις τελεσθέντα ούκ ήσαν όψις ανύπαρκτος, φ. 162 Ρ όρθώς 
έγραψε τά εν τοις δ/η-οις τελεσθέντα καί τό Άργυρομήτης όρθώς έγραψεν 
Άργυρομύτης φ. 171α 3. Ύπάρχουσιν όμως, εννοείται, καί άλλα διορθώσεοις 
δεόμενα· προχείρως όλως παρατηρούμεν οτι τό έν φ. 13013 «θερμώς πανυ 
εδέοντο σκσλθήναι αυτόν μέχρι Σπάρτης» άναγνωστέον σκυλθήναι—νά λάβη 
τον κόπον νά έλθη μέχρι Σπάρτης, ώς άλλως τε όρθώς γράφεται έν τφ Βαρ- 

βερίνφ κώδικι. Επίσης άντί τού εν φ. 130? «εί γε τό Ιουδαϊκόν φύλον έξω 

1 Εις όσα λέγει περί τών Έβραίοη- έν Λακεδαίμονι καλόν θά ήτο νά προστεθωσι και 

χά σχετικά έκ τής μελέτης τού Ν. Βέη, οί Εβραίοι τής Λακεδα.μονίας καί τού Μυστρά 

τής δημοσιευθείσης έν τφ Νουμά (Χρον. Γ'· (1905) άριθ. 166 σελ. 10 -11. 

- Σημαντικόν είναι, κατ’ εμέ, καί τό χωρίον «Είτα (έκ Σπάρτης) τήν Δωριέων χίοραν 

καταλαβών καί δύο ναούς έκεϊσε δειμάμενος ... προς Μαίνην παρεγενετο (σελ. 161.9 

έκδ. Λάμπρου) έξ οδ έμφαίνεται ότι κατά τον ΙΒ'. αιώνα μεσοΰντα οί Τσάκωνες, διότι 

περί α.’αών πρόκειται, έΟεωροΟντο Δωριείς, χωρίον, οπερ πρέπει νά χρησιμοποίησή έκ 

π«ραλ?,ήλου προς τά συνδέοντα τούς Τσάκωνας μέ τούς Λάκωνας. Η. Μβ&π\ν, (Βνζαη- 

ϋπσ Ατοΐιΐΐεςίιιΐ'ο ί» Μαπί, ΑηηπΜ οί Ιύε Βπΐίδϊι δούοοί πΐ Αίΐιεηε 33. 152) δεχετατ, 

ούχί όρθώς, ότι Δωριέων χώρα είναι ή Μάνη. __ _ 
* Τό έπίθετον Άργυρομύτης, όπερ ώς Άσημομύτης νΰν είναι γνωστόν, αρχικως εδη- 

λου τον ρινότμητον, τον άντικαταστήααντα δι' άργυρος τήν άποκοπεισαν ρίνα. Βλεπε 

Φ. Κουκουλέ, Ή νεοελληνική καί τά Βυζαντινά έθιμα. Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 

Ελλάδος τού 1926 σ. 202. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, §τος ΙΑ . 30 
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της αυτών πόλεως άπελάσειαν, ινα μή κατά χρόνον εΐη αυτούς* γραπτέον: 
καταχραινο ν και πάλιν έν φ. 158 ^ αντί «άπηνεμώθη ό πρώην επί σοφία καί 
ουνεσει και δυνάμει λόγου 0ανμαζόμένος καί πεδίον, δ φασιν άνεμου εδεί. 
κνυτο καί μ.κρόφρων ό μεγαλόφρων» γραπτέον καί παιδίον, δ φασιν άνεμου 
εδεικνυτο, ως άλλως τε φέρεται καί έν τψ Κουιλουμουσιακω κώδικι. Όμοιος 
το εν φ. 143« Χνα μη τη του βασ.λέως οργή κακώς άπόλημαι, οπερ ό 

Γαλανόπουλλος (σελ. 122) άπόλλυμαι εκδίδει, γραπτέον άπόλωμαι, τό δέ 
εν φ. 171° έ'κνους γενόμενος, έρρίσετο, κατέπιπτεν, έκραδαίνετο, γοαπτέον 
ερρησσετο. παρά τό ρήσσω. 

„ ^ τ“ αΦ°Ρωντα εις τον δσιον Νίκωνα συνδέεται άναιιφιβόλως και ή 
ίδρυαις καί ίστορία της φερώνυμου μονής του, άφ5 υύ, ώς έκ τής βιογραφίας 
του γνωριζομεν, 6 δσιος άπέθανε καί έιάφη καί μοναοτήριον έσχεν έν Σπάρτη. 

Η μονή,^ής τό καθολικόν ιδρυσεν ό Ιδιος, έτιμάτο, έφ’ δσον έζη ό δσιος 
ε.τ ονοματι του Σωτήρος Χριστού, ώς άλλως τε καί έκ τής διαθήκης φαίνεται* 

κατα μεσοΰντα δμω; τον ΙΒ'. αιώνα (1142), οπότε Ιγράφη ό βίος τού οσίου : 

υπο του ηγουμένου τής μονής Γρηγορίου, τό μοναστήριον πλέον θεωρείται 
του οσίου Νιχωνος, ούτίνος καί τήν εικόνα κέκτηται «άνέκλινεν εαυτόν έν τώ 
προνάω του θείου καί ιερού αυτού φροντιστηρίου» (180.30 έκδ. Λάμπρου) 

«ουιός προς τον θειον οίκον τού μάκαρος άπενεχθείς... (186.12) «έν τώ 
ιερώ τεμένει τού μάκαρος» (189. 8)1 (πβ. καί σελ. 189. 10, 208.34, 209.18). 

8ν Πατριαρχικοί έγγράφο) τού 1340 λόγος γίνεται «περί τού μοναστηριού 
του άγιου Νίκωνος» 2, θά ήξιζε δέ νά παρακολούθηση τις την Ιστορίαν τής 
μονής αυτής καί τούς λόγους τής έξαφανίσεώς της. Πάντως ή παρακμή αύιής 
φαντάζομαι θ’άρχίζη μέ τήν πενθήμερον πολιορκίαν καί είτα άλωσιν τής 
Λακεδαιμόνιας ύπό των Φράγκων (έ'τ. 1207, Χρον,κ. Μορέως στίχ. 2050 έξ) 

οιπνες θα είχον πάντα λόγον νά ρίψωσιν εϊς λήθην τον πολιούχον τής Σπάρ¬ 

της οσιον, καί θά έξακολουθή μετά τήν μετοικεσίαν των Λακεδαιμονίων εις 
Μυστραν ένθα, χάριν Ισως λήθης τής Λακεδαιμόνιας, ούτε τού όσιου Νικω- 

νος εκκλησία εκτίσθη, ούτε καί τοιχογραφία έν τινι των πολλών εκκλησιών 
αυτού εγραφη Β. 

. . '° Γαλανόπουλλος φρονεί (σελ. 137) δτι κατά ιόν ΧΔ'. αιώνα 
υπηρχεν η μονή, άφ’ οΰ τφ 1340 ένεφανίσθη έπι συνόδου χρυσόβουλλον, εν 
φ ως προειρηται, έγίνετο λόγος «περί τού μοναστηριού τού αγίου Νίκωνος». 

Ισως το πράγμα νά έχη ούτω, πάντως δμως χρειάζονται καί άλλαι άλλοθεν 

! ΈννΛ0εΪΕ.αΐ 011 Τ Λ^ΐϊρον, έιη δηλαδή ηνα μετά τόν θάνατον τού οσίου, έπ* όνό- 
μ ! ετψΜ/0*; ί1™»· Η μ««*νο|·αοία είναι συνήθης εις χάς μεοα,ων,κώ: μονός. 

Μ 11τ 1 ο $ : γ Η - Μ ι! 11 ογ, Λοία οΐ Οφώ,οΗΐ* 1.219. 

' Ηίς μεταγενεστέρους χρόνους «ί κάτοικοι τού Μυστρα μετέφερον είς τάτ εκκλησίας 

Γ„Γ1ναρ'·υ^ ^ τ-,ν ^ τή? Λ«κ^αιμονίας. Έκ Σπάρτης πιθανώς έχουσι 
. αφ.ρθη και ία επι ίου γυναικωνιιυυ του αγίου Δημητρών θωράκια. 
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έπιβεβαιωτικαί μαρτυρίαι, διότι γνιοστόν είναι δτι τό έμφανισθέν χρυσόβουλ¬ 

λον άπελύθη εις παλαιοτέραν τού 1340 εποχήν. 

Ή έτέρα γνώμη τού συγγραφέως (σ. 137) δτι επί Τουρκοκρατίας κατε- 

οτράφη ή μονή είναι συζητήσιμος, πάντως δμως πρέπει νά όμολογήοωμεν 
δτι <ί)ς προς το ζήτημα αυτό δεν γνωρίζομέν τι τό σαφές. Ίσως αί άνασκα- 

φαί νά μάς δώάζωσιν ακριβέστερα. 

Κατά τά τελευταία έτη άνεσκάφη επί τής άκροπόλεως τής Σπάρτης 
εκκλησιαστικόν ή μοναστηριακόν κτίσμα, τό όποιον ό τάς άνασκαφάς διενερ¬ 

γών συνάδελφος κ. Άδ. Άδαμανιίου ταυτίζει προς τήν μονήν τού οσίου 
Νίκωνος1, ήν γνώμην («σπάζεται καί ό 1 Αρχιμανδρίτης Γαλανόπουλλος (σ. 27) 

παραθέτων έν τελεί τού έργου του καί άρκούσας έκ τού άνασκαπτομένου 

χώρου εικόνας. 

Πού έκειιο ή μο\ή τού οσίου Νίκωνος θά δυνηθή τις μετά βεβαιότητος 
νά εΐπη πρώτον, εάν εύρεθή διαφωτιστική επί τόπου επιγραφή, καί δεύτερον, 

άν μελετηθή επακριβώς ή τοπογραφία τής μεσαιωνικής Λακεδαιμόνιας2, 

χούθ’ δπερ μέχρι σήμερον δεν συμβαίνει. Αληθές είναι δτι επί τού δαπέδου 
τού ναού ευρέθη τμήμα επιγραφής εις τούς προ τού φανάτου τού οσίου 
Νίκωνος αναγόμενη χρόνους, άν όρθώς άναγινώσκεται ή ημερομηνία, ή επι¬ 

γραφή δμως αύτη, «ν καλώς άναγινώσκω έν τώ άσαφεΐ έκδοθέντι τσιγκο- 

γραφήματι (σελ. 110) μνείαν ποιείται Λουκά καί ’Λαρών των μακαρίων ημών 
επισκόπων, φρονώ δ’ δτι δεν έχει σχέσιν μέ τόν οσιον Νίκωνα καί τήν 

μονήν του. 

Έν αναμονή τής δημοσιεύσεως των τελικών πορισμάτων των άνασκα- 

φών, άς σημειοσθώσιν ενταύθα μερικαί αντιρρήσεις μου. 

Ό Σωτήρας, ή μειέπειτα μονή τού οσίου Νίκωνος, κατά τήν βιογραφίαν 
καί τήν διαθήκην του, είχε κτιαθή εις τόν φόρον τής Λακεδαιμόνιας (σ. 164, 

26, 226)3, καί μάλιστα εις τό μέσον αυτού (228) «έκεΐ δπου έστεκεν ό σταυ¬ 

ρό;» (224) άρα εις μέρος δπου είχεν ίδρυθή σταυροπήγιον, διασταυρουμέ¬ 

νων δρόμων1. 

Κατά τόν βιογράφον, ούχί μακράν τής μονής υπήρχαν πρατήρια, εις έν 
των όποιων πτωχή γυνή έπώλει ά'ρτους (212.31). Είχε κύκλω στοάς διπλάς 

’ Βλ. καί τήν εκΟεσιν περί των κπτά ιό έτος 1934 ύπό τής Αρχαιολογικής Εται¬ 

ρείας πεπραγμένων σ. 20. 

! Αύτη, κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους είχε, φαίνεται σημαντικόν, πληθυσμόν. 

Ό’Άραψ γεωγράφος Εάπεί τώ 1153 χαρακτηρίζει τήν Λακεδαιμόνιόν ώς πάλιν άξιόλο- 

νον, τό χρονικόν τού Μορέως κατά τήν πολιορκίαν καί άλωσίν της ύπό των Φράγκων τώ 

1207 τήν εξυμνεί ώς χώραν μεγάλην (στίχ. 2050), ό δέ ΒαυΙιοα. Ε& Οιτ-οα οοιιΐΐηβηΐΗΐβ 

οι Ια Μογοο σ. 43 υπολογίζει εις 20-25 χιλιάδας τούς κατοίκους της. 

3 Αί παραπομπαί γίνονται εις ιήν έκδοσιν τοϋ Λάμπρου. 

* Φ. Κουκουλέ, Τό κιόνιον τού Νεοφύτου, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Χπουδ. ΙΓ 154. 
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ύπερχβιμένας χαί δποχειμένας (105.18,193 31), έπρεπε δέ κ«ί κάτωθεν νά ε\„ 

ε,.ρυνεπιπεδονχωρ°ν, δ ο ας έχρηοίμευεν ώ; γυμνάσιου ιοΐς σψα,ρίΒ 

°! 1|!?01ί.ω; τ0;ΙΟ;· εν9“ οί πλο1'ισιο' >■·«* άρχοντες έφιπποι ?παι- 
ςον το γνωστόν Βυζαντινόν παιγνιδιού τζυχάν,ον >. -Ας προστεθή δ’ένταΰΟα 
οπ, αν το εχσχαφεν σταυροειδές χτίσμα είναι βαπτιστήριον, τότε όέν ί)ά ί,το 
δυνατόν V αν,,π» τούτο εις μονήν ίδρυθετοαν πατά τόν Ι', αιώνα λήγον α 

«Φ ου βαπτ,στ,,ρ,α δεν έχ,ίζοντο πλέον μετά τήν παλα,οχρ,οτ,αν,χήν πεοίο ’ 

<1 . Περ, βαπτιστι,ριου άλλως τε ούδείς γίνεται λόγος έν ,Γ, β,ογραφίρ «Τις 
πολλών μερών του ναοΰ ποιείται μνείαν. " ζ 

Ταίτα δέν συμβιβάζονται μέ τό επί τής άχροπόλεως χτήριον, οπεο ούτε 
δια τζυχαν,οτ.,ριον άναλογον χώρον έχει ούτε Ιπί οδού διασταυρουμένης 
είναι δυνατόν να χειται, ούτε εις τάς πλευράς του έχει προσχεχολλημένας στοάς 

Κατ εμε η μονή του οσίου Νίχωνος ζι,τητέα εί; όμαλώτερον χαί χααη. 

αΥΐαποκρινομ,νϋν πρό; το μέοον ιοδ ° ^ ΐ 

. , Ααά Φ π°ίθν εϊδυυ? ΧΓ,ίΡιον ανήχουσιν αί χόγχαι χαί Τά λοιπά 
ερείπια τα αποτελουντα άναμφ,βόλως μέρη έχχλ,,σιαστ,χοΰ οίκοδοαήματο- 

Ι.ις εν των υψηλότερων σημείων τής Λαχεδα,μονιάς έχειτο, ώτ χ τού 
βιο μανδανομεν, το χ„ θ ο1 ,χό ν ή ή χαδολιχή, τό έπισχοπεΐον, ™ 

οποίοι τακϊ,χα επεσχεπτετο ο οσ,ος χαί άπό τό όποιον συχνά χατήρχετο εις 
τον φορον. Ο βιογράφος μάλιστα, βέλων οίονεί νά προοδα,ρίση τήν πρό- 

τ ανω δεσιν του, έν οχέ,σει χαί πρός τήν μονήν, δίς μίταχε,ρίζετα, τό ρήμα 

, ?Χ V α'.' 'Ι1* ε ’,“υι° .“««βααιν· «δρομαίως άνεισιν έν τή χαΟολιχή 

·*** "· -·*· - * ·~*<"■··»"· * 

νκ Λ!ρ;;Τ λ°1·πΐ',ν ΰτ' Χύ ίπ1 ΠΊ; 'Ακ^01^ είναι τό χαΟολιχόν 

ματα 1- Γμ-0ν1“?’ ” ”” ^ πα^αν *« ά* διάφορα παραρτή- 
ματα, αφ ό χώρος χατ προς χατοτχίαν τού έπιοχόπου 3ά έχοηοίμευε χαί *ενώ_ 

πιθανόν είναι δτ, υπήρχσν έχει. Ό σύγχρονος μάλιστα ,οΰ όσιου Νίχωνος 
επισχοπος θεόπεμπτος άναφέρεται δτ, φ εΐ; άχρον τά τής ίατριχής Ζη 
εφ,σχημενος. (173.10). ”Λν τούτο ούτως έχη, τότε έΕηγεΐται χαί ή’™ 

χαΓ Α°αρών.νΡαφ,' κ<η ' μν6“ Ιών δ,,° *™»*«"*™ επισκόπων Λουκά 

Επανερχόμενο, εις τό εργον τού Αρχιμανδρίτου Μελετίου Γαλανοπούλ- 

ου, λεγομεν οι, τούτο είναι γεγραμμένον μετ’ Ιπ,μελετάς χαί ενδουσΓμού 

Γ 'υνΧα''ε' Ιου εκλαϊκευτικού του σχοπού, οΰχ ολίγα; άφορμάς πρός 
■ ιστημονιχην περαιτέρω ερευνάν παρέχον διά των διαφόρων παρατηρήσεων 

* ΖΤ:&Τ£ν£ * «* 
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και παρεμβολών τον συγγραφέως, πρός δέ αποτελούν καί άξιοσημείωιον συμ¬ 

βολήν εις τήν εικονογραφίαν διά των έν τελεί πολλών καί λίαν ένδιαφερου- 

0ών εΐκόνοη* τον οσίου. 

Εϊθε και άλλοι έν έπαρχίαις θεολόγοι, τοΓ συγγραφέως τό παράδειγμα 

μιμούμενοι, νά ήσχολοίντο μέ παρόμοια θέματα, τήν μεσοχρόνιον ημών ίοιο- 

ρίαν οΰτω και τόν βίον άποσαφηνίζοντες. 

ΦΛΙΛΩΧ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 

Γενναδίου του Σχολαρίου, άπαντα 7α ευρισκόμενα - ιό πρώτοι έκδιδόμενα 

υπό ιον σεβαοιαωτάτον Γοηΐ$ ΡβΙΐί, άποΟαννντος λατήον όοχιετηοκυ- 

τιου Κόρινθόν, τον Ξενοψ. Λ. Σιδερίδον, μέλους πολλών έπιστηηονικών 

Σνλλ,όγων και Μανϋη [ιΐξίβ τον τάγμαιος των 'Αοομιμιονιοτών. Τόμος 

ό Ιίαρίαιοι 1935 ο. XXIX- 512. 

Διά τής έκτυπώσεως του τόμου τουτου πληροΰται τό κενόν τής λαμπρά; 

ταΰιης έκδόσεω; των έργων του μεγάλου ελληνος σοφοΰ τοΰ ιε' αϊώνος, τό 

δημιουργηθέν μετά τήν έκτΰπωσιν τοΰ Γ' τόμοι», μεθ' όν έςεδόθησαν 6 Ε' 

και ό 'Γ'., διά λόγους αγνώστους εις ημάς. Ό τόμος υΰτος είναι πολύ ιών 

άλλων σπουδαιότερος διά τον εύρυτερον χαρακτήρα τοΰ περιεχομένου αΰιοΰ, 

τό όποιον συνδέεται πρός τόν ίδαηικον καί τόν δημόσιον βίον αντοΰ τοΰ 

Σχολαρίου προ τής 'Αλώσεως καί μετ" αυτήν, καί μάλιστα πρός τήν ιστορίαν, 

πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν, των τελευταίων ετών τής ελληνικής τοΰ Βυζαν¬ 

τίου αυτοκρατορίας καί τής πρώτης μετά τήν "Αλωσιν δεκαπενταετίας. Τά 

έν τώ τόμα» τούτο» δημοσιευόμενα πλουσίως διαφωτίζονσι πολλά πρόσω.πα 

καί πράξεις τής τραγικής έκείνης περιόδου τοΰ εθνικού ημών βίου καί που 

άνατρέπουσι μέχρι τυΰδε παραδεδεγμένα; αντιλήψεις περί αυτών. 

Μετά σύντομον Ρπσαγωγήν (σ. Ι-ΧΧΙΧ), περιέχουσαν βιβλιογραφικός 

καί κριτικός παρατηρήσεις περί των έκδιδομένων κατωτέρω 87 συγγραφών 

τοΰ Σχολαρίου, ών αί μεν 58 καί πρότερον έκδεδομέναι άνατυποΰνται έξ 

αΰτογράφων ώς επί τό πολΰ κωδίκων αύτοϋ τοΰ Σχολαρίου μετά περισσοτέ- 

ρας έπιμελείας, αί δέ 29 τό πρώτον νυν έκδίδονται, άποτελοΰσαι τό 73 τοΰ 

όλου τόμου, καί τινας προσωπικός κρίσεις τοΰ εκδότου περί τοΰ περιεχομέ¬ 

νου ή τοΰ χαρακτήρος των έργων τούτων τοΰ Σχολαρίου, δημοσιεύονται 

πρώτον όσα έγραψεν ό Σχολάριος κατά τοΰ σοφοΰ πλατωνικού Γεωργίου 

τοΰ IIλήθωνος, καί δή 1) Κατά των ΙΙλήθωνος αποριών έπ5 Ά ρι- 

οιοτέλει, εις δυο βιβλία (σ. 1-116), μετά Προοιμίου, έξ ού φαίνεται ότι 

τό έργον εστάλη πρός τόν δεσπότην Κωνσταντίνον ΙΙαλαιολόγον εις Πελο¬ 

πόννησον, πάντως προ τοΰ 1448, ότε κατά Νοέμβριον ό Κωνσταντίνος 
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ηλθεν εκεϊθεν εις Κωνσταντινούπο? ιν ν1 3 

Ιο6 &ου5 τά ^ 
Ιωαννψ τον η'. (σ. χ_10) ού/ * = « « , λφον αυΓ0υ «υτοκράτορα 

«τφ Εφέσου » Μ<£υ~ °Τ '* 1443' 2) ΈπΓ 

Πλί»“νο5 σύνταγμα, ΰποβάΧον αδίΓ* ™ “νω™Ρ® 

«ναγ»,, είς υήν δ.όρθωσ.ν τού Εφέσου ,Τ Τ™ και δ™» εϊνε 
Γ (α 116-118). 3) ΠΐΧ^Τ^ 

Λατινΰ)ν βιβλίον αΰυοϋ , “1 ** Ρ°'5 τ° υίΙέ? 

λετσα περ, τ0 Η50, »,&, Χοανών «ίΧ διά X, Γ ηνω”' αποστ“- 

!■■«& «πέρ ής καί αΐτόξ «νωνίζειαι βεβα,αί “""Τ Όρ9οδ°- 

Λαιίνων ε’ργου αΰιοΰ Ιξουδετέρωσέ τίιν Ιχ Πλη®ωνα °τι διά Τ<*> *αιά 
μι*ης του έντύπωσιν, διά τούτο δέ καί δεν Γ" Αρισιοιέλο«5 ™λε- 

Άριστοΐέλους συγγρσφήν αυτού, " Ιοί ΓπϊΤ^ * ^ ^ ^ 

στεαε "Ρό« βασιλέα Κωνσταντίνον Παοά ^ φ.ΐλθΓεχν,’σα? 
παρατρέπε. τον λόγον εϊς αολεα^, " - ™ Τ<™τα δ ΣΧ»λοίρΐος 

έμπνεομένων Ιχ τού φ,λαρχαίου 'ττνεΰμαΧΧΧ “1 ™ν 
τον Πλήθωνα (σ. 118-151) 4) VΓ ’- ^ ου™ “*“ϊ&»ί «6*4» 

βιβλίου τού Γ.μ.ατοίϊ 1% «ί» »« 

μονάχου, ίσως |ν αρχή τού 1453 κανά τον ’Τ Χ°λ“Ρ“υ> ω? Γενναδίου 

γυναίκα Δ,,μητρίου Παλαιολόγου’ άπό τοϋ Φ Θεο8ώραν' 

είχεν αποστείλει προς αυτόν Ιό ’,πΐ δ“π°Γ°υ ™δ ΜυσΙ?δ· *Ι«ί 

«ρίστης» σύγγραμμα τοϋ ΙΙλύ,θοννος Ό 5)311οπ?λΐΙείας τίϊ« 
περίφρονήσεως κρίνων καί ιό σ- μ ««I μετά 

εξαφανισμοΰ δ,ά τοϋ πυράς καί ποόΐΐ,- » σ«ΥΥΡ«<ρεο κρίνει αυτό άξιον 

τΤία'Γ“ν>Γ“?ίδ^ί?-»? καύοΓαΙΤΧΐ^.ΧΥ ™;0 πρά; Φ 

™Ρά τάς Σέρρας μονής τού “ΰΐ°*- ™ «* 

Πληθών προ πολλοί ήδη είχεν άποβάνει 1452 δ δί " ^ & ^ 
ηρνηθη νά καύση τά βιβλίον αίιτοϋ Λ. ™Φ«πισσα Θεοδώρα 
στρεψε πα'λιν εις τούτον τό νειοόνοά™ ? πρ>0εΙειν_εν Ί8*! 6 ^χολαριος καί Ιπέ- 

δημοσίμ είρών αυτό, πλήν όλΐγων αΖ' ™ “π°1°ν & παΓΡιη'ΡΖΊ« «αί έ'καυσε 

μ^ο? τής επιστολής ταύτης άφιεροΓείο Ιΐ- °* - μεγα 
δειξιν τής Ινότητος τού θείου επί ποινϋ ο““κευ’,ν τί>? ™λυθείας καί άπό- 

οιν παντός αϊτού άντιγρα'φου,’ό'περ ^ ^ ίίαφάη- 

του Πλήθωνος ψιχία Πνά μόνον περιεσώθησ^ ’σΙΤδΙίΙ εργ°" τθΛθ11 
<^Περι γοό ενός εν Τριαδι ^ - -100- 172). 6) Σύνταγμα 

ΰ- 
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λον ή ήττον, σύντομα συντάγματα ποιμαντικού ή ασκητικού περιεχο¬ 

μένου και δή 7) «"Α δει τον αρχιερέα έξ ά νάγκης επί στα σθαι καί 

Χούς άλλους διδάσκειν» (σ. 190-197). 8) Επιστολή προς τον μονα¬ 

χόν Μάξιμον (συγγενή του Σχολαριου) εν τή Μονή του Σινά και τούς 

λοιπούς σιναΐτας (σ. 198-206). 9) Επιστολή προς τόν σιναΐτην κυρ 

Ιωακείμ (σ. 206-207). 10) «Ζητήματα και ερωτήσεις τοϋ δεσπό¬ 

του Σερβίας Γειοργίου και αποκρίσεις τοϋ πατριάρχου» 

(σ. 207-213). 1 1) Επιστολή έγκϋκλιος «τοϋ πατριάρχου Γέννα δ ίο υ 

επί τή άλώσει τής πόλεως καί τή παραιτήσει τής άρχιερωσύ- 

νης», γραφεΐσα εν τή Μονή τής Παμμακάριστου (τότε Πατριαρχείφ) τφ 

1454, ένθα παρέχονται άγνωστοι καί σπουδαΐαι πληροφορίαι περί των πρώ¬ 

των ήμερων τής άλώσεως καί τοϋ ταραχώδους περιβάλλοντος, έν φ διήρχετο 

τό πρώτον έτος τής πρώτης αύτοϋ πατριαρχείας, έξ οΰ προβλέπων βλάβην 

μάλλον διά τά κοινά πράγματα ή ωφέλειαν, προτίθεται ν αποχώρηση, παρά 

τήν άντίστασιν εις τοϋτο τοϋ σουλτάνου (σ. 211-231). 12) Εγκύκλιος 

επιστολή, έκιιθεΐσα τάς αιτίας καί τήν άπόφασιν, όπως αποχώρηση μειά 

δυο μήνας (Ίαν. 1456) τοϋ θρόνου, έξ ής μανθάνομεν ότι ό Σχολάριος έχει- 

ροτονήθη επίσκοπος καί άνέλαβε τήν πατριαρχείαν τή 6 Ιανουάριου 1454 

(σ. 231-233). 13) Επιστολή προς τήν μοναχήν Σωφροσύνην, Αδελ¬ 

φήν τής πριγκιπίσσης Θεοδώρας, ήτις ανήγγειλε τφ πατριάρχη τήν είσοδόν 

της εις τόν μοναχικόν βίον άποστέλλων αυτή τόν «ευαγγελικόν νόμον» ή 

«περί τής πρώτης τοϋ Θεοϋ λατρείας» καί τά «ασκητικά» τοϋ Μ. Βασιλείου 

παρέχει καί συμβουλάς περί νηστείας καί προσευχής (σ. 234-235). 14) «Νόμος 

ευαγγελικός ή περί τής πρώτης τοϋ Θεοϋ λατρείας» προς μοναχόν 

τινα φίλον ζητήσαντα, περιέχει επιτομήν τής ηθικής διδασκαλίας τοϋ Χρι- 

στιανισμοϋ, άνευ αυστηρού συστήματος ή εσωτερικής Ινότητος (σ. 236-264). 

Τοϋτο ώς καί τό προηγούμενον εγράφησαν μετά τήν παραίχησιν, εν τή μονή 

τοϋ Προδρόμου παρά τάς Σέρρας περί τό 1458. 15) « Απολογία περί τής 

σιωπής» πρός Θεόδωρον Βρανάν, μετά τήν τελευταίαν παραίτησιν από τοϋ 

θρόνου, άρα μετά τό 1464 (σ. 264-274). 16) «Περί διαφοράς των συγ¬ 

γνωστών καί θανάσιμων αμαρτημάτων» (σ. 274-284). 17 καί 18) 

Δύο αποσπάσματα, χωρίς αρχήν καί μνείαν τοϋ πρός ον απευθύνονται 

(σ. 284-300), τό α' προτρεπτικόν πρός τινα άμαρτήσαντα, τό δέ β' 

παραμυθητικόν, εκ τής αμελούς αντιγραφής άτελώς διασωθέν καί έκ τών 

πολλών κενών πολλαχοϋ άκατάληπτον. 19) «Κεφάλαια πάνυ ωφέλιμα» 

ήτοι σκέψεις ή αποφθέγματα (σ. 300-306). 20) «Ινατά ποσους τρόπους 

ή αμαρτία παρ’ ημών ένεργείται;» (σ. 306-309). Έπονται λειτουρ¬ 

γικά τινα συντάγματα, εύχαι εϊτε αυτοϋ τοϋ Σχολαριου είτε και |εναι 

έξ αντιγραφής τοϋ Γενναδίου (σ. 310-327) και αλλαι αποτελεσθεΐσαι εξ 

αποσπασμάτων του Ψαλτηρίου καταλλήλως συνυφασμένων (σ. 328-343) 
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344.368). Εις ίδιον τμήμα ^ρ,λα,βάνονται τά ««οιηιι*4, ερν« τοί £7 

«■£ ΙΪΚΐ&Τ 
τον Ιησοον Χριστόν», νείς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον», «εί Γόν τίμιον 

Σταορον», εις διαφόροος όγίους, είς την ματαιότητα τοό βίον ίΖΖΖ 

στίχοι εις διάφορους, Ιαμβική άκροστιχίς, «λφάβητος ,αρίνετ κή πρ7ς τ I 

V· ω? *"'! 7· δίά τί,ν σω"1ρίβν ** Πελοπόννησου, εις Γθ2 
μετά δεησεως και ε?.ς Γρηγοριον τον Παλαμάν (σ 371 3071 Τ3 

ΆτΆ ~ κληρικού (σ. 338-503), αιπνες επιχέουσιν άφθονον Φώς πεοί την ' ' 

:«1 τον δημόσιον αυτοΟ βίον. Ώς ^Ζ,ΧΓ^ΖΖ 

Ιστορικά έργα» συντομωτάτη Χρονογραφία όπό κτίσεως κόσμου μόνοι 

ΣχολαρΓοΓ/ποδ'Ι^σα'δτιΙ τΐυταίος πρΓΪής ώΖεω “® 

,% ·Ϊ“ΓΓ’' "φνη*8 · '"*■< »»* 
- §«ΰ™οι? *“'<■ ™ΰ «V™ τοιίτου εγένετο μετά τής γνωστής καί έκ 

των άλλων τομών επιμελείας, εϊ καί ό κατάλογος των εν σ. 513 δ, οδού μ 

νων τυπογραφικών αμαρτημάτων θά ήδόνατο νά αδξηθή κατά ποπΖ .7 

ναννωσεων, βαρυνουσών ουχί πάντοτε τον στοιχειακήν τυΙγραΧ 

Ουτω σ. 7,10 οτε γραπτέον 8τι. 39,15 ο γρ 8-265 ,7 <Α»Ϊ ™ · - 

άλλος «λ.». 268,3 «δ1αρρήγνουσιν»?387,24 «ϊδείται δέησιν πάντοτε»>439 22 

ε εστι? 440,31 δυναμεθαι γρ. δυναίμεθα. 450,4 Δεΐξαι γρ. Δείξας αύτόθ!’ι9 

συνέχομαι γρ. συνευχοματ. 452,16, Τί δ= δν εϊη τό πέρας αυτών ΟϊδΛέν 

Ο παντα Ορων» γρ. Τί δ’ αν εί'η τό πέρας αυτών ο!δε ,Ι κτλ. Γόδ 30 ίπαν 

λημμενοι γρ. ειλημμένοι. 456,3 φάνη γρ. φαίνη. 456,20 καί γρ 6 ' 465 ,3 

ουδ ημείς γρ σΜ ,μεΤς. 478,15 ό Κορώνης γρ, 6 Κουρούνάς (πρόκειτα περί 

του γνωστού ηγουμένου Μακαρίου τού Κουρούνα) 480 ,« „ ' » £ ? 

~ Ο, 5„ΙΟυ βΊμ0α0ς 0νΐε? ^οιί ου συμφωνοϋσι» γρ. εί„1 δέ τινες οϊ 

λον 4ΤΓΓ4 0ν'ε? °υ συμφ“ν0Ϊσ1· 484·26 ω* τε μάλλον γρ. έλέει δέ μάλ- 
• 84,29 κατ,σχημενοι γρ. κατεσχημένοι. 48 6,23 ύπομένε, γρ. έπομένη 
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{ή εκκλησία). 489, 9 τον δέον γρ. τό δέον. 491,24 ύποσχήσεις γρ. υποσχέσεις. 

491.26 ετέρων γρ. έτερον. 494,5 πεποιημένη γρ. πεποιημένην. 494,9 τήν 

έχείναις γρ. τήν εν έκείναις. 494,16 τά πολιτείας γρ. τάς πολιτείας. 494,18 

οΰδέν γρ. ουδέ. 496,15 και τον Γαβριήλ γρ. καν τον Γ. 497,6 ήκοι γρ. ήκει. 

501,12 ή ους γρ. ή έφ’ους. σ. 6.26 απειλήν, γρ. απειλήν; 139,4 ου γρρ γρ* 

η γάρ. 139,6 έχει γρ. εχον. 152,6 του παρ’ ήμΐν ευσεβέστατου λόγου χρισ¬ 

μένη γρ. τφ ... εύσεβεστάτφ λόγφ χρωμένη. 152,16 ούκ γρ. ου. 153,17 τι-νάς 

ελπίσας αύτφ προσθήσεσθαυ γρ. τίνας ... προσθήσεσθαι; 157,8 δφείλειν γρ· 

δφλεΐν. 162,36 των σών Πατέρων γρ. τφ των Π. 197,1 -θυσίαν. Κλάσας μέν 

γρ. θυσίαν, κλάσας μέν. 205,26 Διά του τό και γρ. Διά τούτο καί.. 206,30 

ειρευνήσαμεν γρ. είρηνεύσαμεν. 208,35 τό Κυέβου γρ. τό Κύεβον. 211,8 

ανδους γρ. άνθος. 211,31 τόπου γρ. τΰπου. 212,2 άκούσαι γρ. άκούσας· 

216.27 συνηνέγχθη γρ. συνηνέχθη. 217,15 Άπώλησεν γρ. Άπώλεσεν, 220,30 

δυητληπάθεσι? 222,6 ένδότους γρ. έκδοτους. 224,24 έξηγήμην γρ. εξηγόμην. 

229,7 συμπράττοντες γρ. συμπλάττοντες. 233,33 άπελαθόμεθα γρ. έπελαθό- 

μέθα 233,34 τά καί γρ. τε καί. 239,32 μηδέν γρ. μηδέ. 256,12 ο; γρ. ον. 

260,2 διαβήναι αυτής γρ. αυτήν. 261,7 προήρησας γρ. προήρησαι. 265,12-13 

ότι νυν ΐδιοπραγμονούμεν ημείς- περί ών πράττουσιν είτε φαύλως είτε κακώς, 

ού φροντίζομεν ούδέν αυτοΐς προσιστάμεθα. γρ. ότι νυν ΐδιοπραγμονούντες 

ημείς, περί ών πράττουσιν... ού φροντίζομεν ουδέ προσιστάμεθα. 

Έκ των έν τφ τόμφ τούτφ δημοσιευόμενων έργων ζωηρόχερον ανα¬ 

φαίνεται προ παντός ο χαρακτήρ τού Γενναδίου Σχολαρίου. "Αναμφισβήτη¬ 

τους σοφός τήν τε έξωθεν καί τήν θεολογικήν παιδείαν, στερείται τής μεγάλης 

αρετής τού αληθώς σοφού άνδρός, τής μετριοφροσύνης, εύκαίροις ή άκαίρως 

επιδεικτικότατα έκάστοτε διακωδωνίζτον τήν σοφίαν ταύτην καί τήν έν πάσι 

πνευματικήν υπεροχήν υπέρ πολλούς των προκατόχων του, υπέρ πάντας δέ 

τούς συγχρόνους. Διά τούς γνωρίζοντας δέ τήν ιστορίαν τής άνθριοπίνης 

διανοήσεως, μεταξύ των ούχί σπανίων παράδειγμάτιον τού τΰπου τούτου, 

ό Σχολάριος αποτελεί εξαιρετικόν φαινόμενον, άξιον ιδίας προσοχής καί μελέ¬ 

της. Έκ τούτου αγόμενος καταφέρεται κατά παντός ά'λλου, ού ή αξία πάγκοι¬ 

νος άνωμολογεΐτο ή όστις δέν κατέφευγεν εις τά φώτα αυτού, εις τήν πολε¬ 

μικήν δέ ταύτην κατεξευτελίζει τον αντίπαλον, μή φειδόμενος δριμυτάτων 

χαρακτηρισμών και πολλάκις χυδαίων λεκτικών εκφράσεων, ΐνα παραδόξως 

μετά μικρόν εκχυθή εις επαίνους περί τού αυτού προσώπου, ώς τοΰτο συμ¬ 

βαίνει ώς προς τον ΪΠήθωνα, τον Βησσαρίωνα καί Μάρκον τον Ευγενικόν, 

προς τούτον πάντως μετά περισσότερα; ή πρσς τού; άλλους φειδοΰς. Τοιούτος 

δέ ών ουδόλως παράδοξον ότι καί κολακικός ήτο προς τούς ισχυρούς καί 

πλουτούντας. Έξοχον τούτου δείγμα εινε αί έν τώ τόμφ τούτφ δημοσιευό¬ 

μενοι έπιστολαί προς τον μέγαν Δούκα, Λουκάν Νοταράν, τον όποιον, παρά 

πάσαν τήν και ύπ" αυτού όμολογουμένην πνευματικήν, επιστημονικήν καί 
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λογοτεχνικήν πτωχείαν, προσπαθεί νά πείση δπ καί τού Δημοσθένους εύγλωτ- 

τότεοος είνε καί μονονουχί του πανεπιστημίου απόφοιτος (σ. 461 -462), ετι 

όέ ές ο>ν γράφει προς τον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, κρίνων αυτόν φιλο- 

σοφωτερον του Πληθωνος καί κάλλιο ν τούτον έννοοΰντα τον Αριστοτέλη. 

'Ο τοιούτος χαρακτήρ εξηγεί την αποτυχίαν του Σχολάρίου ώς πατριάρχου 

κατά την κρισιμωιάτην στιγμήν ιής ιστορίας τον έθνους, δτε δεν κατώρθωσε 

να επιτυχή την ενότητα των διά τό θρησκευτικόν ζήτημα διηρη μενών άπό 

του 1440 κληρικών τής Κ/πόλεως, υΐτινες. διά τήν θανάτωση» ή την διασπο- 

ράν τής λαϊκής αριστοκρατίας καί διευθυνούσης τάξεως, συνεκέντρωσαν είζ 

τάς χείρας αυτών δλην την δΰναμιν τής εθνικής συνειδήσεως, καί μέχρι τής 

μετιι ή μι συν «ίωνα άνασυντάξεως εν Γαλατά των έπανελθόντων λαϊκών φυγά- 

δων της Αλώσεως ήγον καί εφερον τά του Πατριαρχείου, τού επισήμου 

κέντρου τής εθνικής ζωής. Έν το> κατά τής γενικής ασυνταξίας καί ταλαιπω¬ 

ρίας αγώνι ανελαβε μεν ά'καρπον αγώνα, κατέλιπεν όμο>ς εις ημάς ζοφεράν 

εικόνα τής δλης κατασιάοεως τής τε Εκκλησίας καί τής κοινωνίας, ήτις πολύ 

συμβάλλεται εις την ορθοτέραν αποκατάσταση* τής περί τούς πρώτους χρό¬ 

νους τής 'Αλώσεως πραγματικότητος έν τή οίκτρώς δοκιμασθείση εθνική ζωή. 

Αλλά και περί τάς λεπτομέρειας των τραγικών τής 'Λλώσεως ημερών 

τό δημοσιευόμενον υλικόν ρίπτει νέον φως προς συμπλήρωσιν μέν των ά’λλο- 

θεν γνωστών γεγονότων, προς δικαιοτέραν δ’ έκτίμησιν τής δράσεως των 

κυριωτάτων τού δράματος εκείνου παραγόντων. Διά ταύτα πάντα ημείς οί 

Ελληνες όφείλομεν ευγνωμοσύνην πού; τούς διακεκριμένους έκδότας τής 

λαμπρά; συλλογής των έργων τού Σχολαρίου, σοφούς Άσομφιονιστάς, οϊτινες 

συμπληρούντες τό προς τον αυτόν σκοπόν Ιπιχειρηθέν πολυμερές έργον τού 

αείμνηστου Σπυρ. Λάμπρου, ιδία δια τών <> ΙΙαλαιολογείων καί ΙΙελοποννη- 

οιακών» καί τού «Χέου Έλληνομνήμονος», κατέστησαν διά τον νεώτερον 

Ελληνα ιστορικόν εύχερεστέραν την άποκατάστασιν τής αλήθειας έν τή εξιστο¬ 

ρήσει τών περί την πτώσιν τής ελληνικής αυτοκρατορίας τής Κ/πόλεως χρόνων. 

Καθ. Λ Λ. Ν. ΔΙΛΜΛΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟαΓ&ίβη Ηο 'έ£-Η. ]. XV. Τΐίίγανή - Εμοη ΧΥβΠβεζ, Ακαδημαϊκών, Μοην.- 

νιεηία Μηήεαε ΒγζαηΗηαε. ϊ ΣΗο/ιενανιηπι. ('.ορνιιΐιαγηε. 1935. 

Σχ. 4ον. ο. ββ + φ. κώδ. 325. 

\ πό τής Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ένοισεως έχει έπιχειρηθη άπυ τίνος 

η διερεύνησις τής παλαιάς Βυζαντινής Μουσικής, μάλιστα δε τής Μεσοβυ- 

ζαντινής λεγομένης γραφής (1200 - 1400). 
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Είναι γνωστόν ότι μέχρι τού ΙΘ ’ αΐ.ώνος ή Ανατολική Ορθόδοξος 

Εκκλησία μετεχειρίζειο μουσικόν γραφικόν σύστημα μέ πλείονα τών σήμε¬ 

ρον έν χρήσει σημεία, τον μηχανισμόν καί την δύναμιν τών οποίων καλύπτει 

νύν πυκνός πέπλος. Τό σύστημα τούτο μή έχον γνωστήν εις ημάς καί άπη- 

κοιβωμένην ιστορικήν προέλευσιν καί αρχήν διήκει διά διαφόρων σταθμών 

καί αναλύσεων μέχρι τοΰ 1Θ' αί·, δτε, επί τή βάσει τών τελευταίων αυτού 

φάσεων, έτολμήθη καί κατηρτίσθη τό νύν έν τή ήμετέρα Εκκλησία κρατούν. 

Διά τού νέου τούτου συστήματος ήρμηνεύθησαν καί μετεγράφησαν τά πλεΐστα 

τών έν τή εκκλησιαστική χρήσει παλαιών έργων. ΤΙ εύκολος εκμάθησις καί 

διάδοσις τού νέου συστήματος κατέστησε βαθμηδόν παντελώς άνωφελη την 

γνώσιν τού παλαιού άπαιτούντος άλλως χρόνον μήκιστον μαθητείας, καί ούιω 

μετ’ όλίγας δεκαετηρίδας έξέλιπον πάντες, δσοι έγνώριζον τούτο. 

*Όχι ευάριθμοι, παλαιότεροι καί νεώτεροι, ικανοί καί μή, αρμόδιοι καί 

μή, σοβαροί καί αφελείς, επιστήμονες καί ίδιώται, άποκλειστικώς ή παρέργως 

άψάμενοι τού έργου, έπεχείρησαν αείποτε την έρευναν καί μελέτην αυτού επί 

τώ τέλει τής γνώσεως τής ερμηνευτικής τών σημείων δυνάμεως καί της 

δΓ αυτών άποδόσεως τών έκκλ. μουσικών γραμμών. Άλλ’ οί μέν ωμολόγη- 

σαν τό δυσχερές ή τό αδύνατον τού εγχειρήματος, οί δέ έρριψαν τούς οπα¬ 

δούς καί θιασο')τας αυτών εις νέον λαβύρινθον έκλαβόντες και εμφανίζοντες 

τό έν λόγω σύστημα ώς πολύ γριφωδέστερον καί περιεργότερον ή όσον 

πράγματι είναι. 

Αποτέλεσμα τών άκαρπων τούτων εργασιών καί προσπαθειών ύπήρξεν 

ή εκδοχή τού έν λόγω συστήματος ώς μυστηρίου σκοτεινού, δηλίου αυτό¬ 

χρημα προβλήματος. Είρήσθω δέ, ότι καί αυτοί οί τολμήσαντες την ιελευ- 

ταίαν αυτού άνάλυσιν καί μεταρρύθμιση» Χρύσανθος, Γρηγόριος και Χουρ- 

μούζιος δεν ήσαν βαθύτεροι τούτου γνώσται. Διό ό γραφών ούχι άπαξ έθεώ- 

ρησα τούτους «πταίσαντας» καίτοι απ’ άγαθού τού συνειδότος καί απ άκρας 

φιλογενείας κινούμενους. Ειπον τούτο*καί έγραφα- 

Την άποκάλυφιν τού μυστηρίου τούτου υίοθετήσασα ή Λ. Α. Ε. άνέΟη- 

κεν είς τήν Ακαδημίαν τής Δανίας, ήτις έπεφόρτισε τούς όπωσούν εϊδικωτέ- 

ρους ακαδημαϊκούς κ.κ. ΟαΓδίοη Ηοό<> (Δανίας), Η. \ν. Τΐ1Ι>»αΓ(1 (Αγγλίας) 

καί ]Ϊ£θη λΥεΙΙ^ζ (Βιέννης), όπως δΓ ειδικής επί τούτο) εργασίας καί 

δΓ έκδόσεως σειράς παλαιών κωδίκων υπό τον γενικόν τίτλον ΜοηυιτισπΙα 

Μιιείοίΐο ΒγΖ3Πΐίη&6, έπιτύχωσι τό κατ’ αυτούς τήν διαλεύκανση» αυτού. Επί 

δέ τή προϋποθέσει ότι και άλλαι εκδηλώσεις καί κεφαλαία τού Βνζ. πολιτι¬ 

σμού σχετίζονται καί δύνανται νά ρίψωσιν ικανόν φώς επί τού έν λόγω προ¬ 

βλήματος κατηρτίσθη ιδιαιτέρα επιτροπή έξ έξοχων Βυζαντινολόγων διαφό¬ 

ρων έθνικοτήτων, ήτις εχουσα συμβουλευτικόν απλώς χαρακτήρα μέλλει διά 

τής είδικότητος καί τού κύρους ενός έκαστου να ουνδραμη αξιολογως τό 

έργον. Οί κ. έκδόται μάλιστα, άναγνωρίζοντες τον όγκον καί τό εργώδες τοΰ 
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έργοι· και πόσον αναγκαία καί απαραίτητο; η ναι ή κατανομή τής σχετική; 

εργασίας, προσκαλοΰσι δι’ ιδιαιτέρας εγκύκλιοι.· τούς βουλομένους, όπως ίπί τή 

βάσει^ ωρισμένης βιβλιογραφίας έκδεδομένης καί έκδοθησομένης λάβωσιν 

ενεργόν μέρος ιός ουνεργάιαι και άναδιφηται εν ιψ υπό εκσκαφήν άγρώ 

διότι τύ κργον, ως οί ίδιοι όμολογονσιν, υπερβαίνει τας δυνάμεις τής ίδκο. 

τικής ένεργείας. 

Ιό τελευταΐον τούτο μέτρον, τα μάλιστα ένδεικνύμενον καί δυνάμενον 

να αποδώση ομαδικήν καί ώργανωμέιην ενέργειαν μετά μεθοδικότητος έπιτε- 

λουμενην, είναι τό άριστον, τοΰθ’ δπερ πολλάκις έτονίσαμεν ώς εκ των ών 
οΰκ ά'νευ. 

Οίίτως ειδεν ήδη τό φως ό πρώτος τόμο; υπό τον εϊδικώτερον τίτλον 

ςτιχηραριον [~ειδικόν μουσικόν βιβλίον, έν φ περιέχονται πάντες υί ύμνοι, 

ών ψαλλομέναη προτάσσεται ώς επί τό πλεΤστον στίχος τις] τό όποιον δεν 

είναι πρωτότυπός τις εργασία, άλλ’ άνατυπωσις δια φωτοτυπίας χειρογράφου 

κωδικός τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Βιέννης (Οοόοχ νίπάοΒοηοιίδϊδ ΤΙιοοΙ. 

181), γεγραμμενου υπό τίνος Ιωάννου Δαλαοσηνοΰ κατά τάς άοχάς 
του ΙΓ' αι. (1217- 1221). 

Του μουσικοί) κειμένου άποτελοΰντος τό κυριώτερον σώμα του τόμου, 

προτάσσεται Πρόλογος, έν ω οί έκδόται διαγράφουοι ιόν σκοπόν του έργου, 

ισιορουντες άμα καί τά άφορώντα εις πάσαν την επί τουτω γενομένην έν 

Κοπεγχάγη κίνησιν. Μετά ακολουθεί ποικίλη καί άριία παλαιογραφική άνά- 

λυσις του Στιχηραρίου. 

Και τους μέν πρωτεργάτας τοΰ έργου τιμά έ.ξόχως ή άνάληψις καί προώ- 

θησις τοΰ ιδιαζόντως σπουδαίου τοΰιυυ κεφαλαίου, ημείς δέ οί "Ελληνες 

εχομεν δλως ιδιαίτερον καί έπιβεβλημένον καθήκον να εύγνιυμονώμεν αΰτοΰς, 

άποδίδοντες την ευγνωμοσύνην ταύτην αντί πάσης άλλης συμβολής εν ή 

δεν υστέρησαν δ.άφορο, χώρα,, Άκαδημίαι, Ιδρύματα καί Όργανισμοί, 

μεταξύ των οποίων πεοιφανώς δεν διακρίνεται επίσημόν τι Ελληνικόν. Οί 

κ. Ηοο§·, 1 Π1>ακ1 και. \\ οΐΐ&δκ είναι άςιοι εξαιρετικών συγχαρητηρίων διά τε 

τό ρηξικέλευθον αυτών καί διότι, τυχόνιες έξαιρετιχώς ευνοϊκών συνθηκών 

καί αντιλήψεων, μέλλουσι να θέσωσιν εις κίνηοιν αργόν μέχρι τοΰδε, ώς μή 

ώφελε, θησαυρόν πνευματικής δημιουργίας ιών πατέρων ημών, έφ’ ού δια- 

νθίγεται ευρύτατου στάδιον έρεύνης καί καρποφόρου πλέον εργασίας μελλού- 

σης προ πάντων νά γνωρίση ήμΐν τό περιεχόμενον ιών πολυαρίθμων κωδίκων 

τών Ιγκεκλεισμένων καί αδρανουντων έν ταΐς διαφόροις βιβλιοθήκαις, ίδ,ω- 

τικαΐς καί κοιναίς, ήμετέραις καί ξένα,;. Είναι δέ πρώτη φορά, καθ’ ήν ιό 

ζήτημα αναλαμβάνεται μετ άποφασισπκόιητος καί τής δεούσης σοβαρότη- 

τος, διότι, προς τοΐς άλλοις, κατενοήθη επί τέλους, ότι καί άλλοι παράγοντες 

συναφείς προς το υποκείμενον θέμα κατ’ άνάλυγον προς αυτό συσχετισμόν 

όφείλουσι νά έρευνηθώσι προς άπηρτιωμένην τοΰ κεφαλαίου έμφάνισιν. 
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Παρά ταΰτα τά δρώντα πρόσωπα καί Ιδίως ή σεβαστή τριάς των εκδοτών 

Ιγγυώνται άνάλογον προαγωγήν τοΰ ζητήματος. 

Ή σπουδαιότης τής διερευνήσεως τοΰ προκειμέ:νου κεφαλαίου δικαιολο¬ 

γείται καί έκ τοΰ άνομολογουμένου γεγονότος, ότι ή έν λόγω μουσική ήσκηοε 

μεγάλην ροπήν καί έπίδρασιν έφ όλων των ειδών Μουσικής τής καθόλου 

χριοτ. Εκκλησίας, καί έκ ιή; λίαν ένδιαφερουσης θέσεως, ήν έ'σχε τό εκκλη¬ 

σιαστικόν άσμα έν τω πολιτισμώ τής Βνζ. Αυτοκρατορίας. Άλλα καί κατα¬ 

γωγή τής Μουσικής ταυιης καί δή τής Πρωτοχριστιανικής, είτε Ελληνικής 

είτε Εβραϊκής μέλλει νά άπασχολήση σοβαρώς τούς άναλαβόντας τό εγχείρημα. 

Επιχειρών τις νά έκφέρη κρίσιν περί τοΰ όλου εκδοθέντος έργου, οφεί¬ 

λει νά όμολυγήση δτι ό τόμος, έκτος τής άρτιας, από παλαιογραφική; άπό- 

ψεως, έμφανίσεως καί τοΰ πρακτικού αποτελέσματος, δπερ συνίσταιαι εις τύ 

δτι τό τέως μοναδικόν καί όυσπρόσιτον κείμενον τίθεται πλέον υπό τά όμματα 

καί εις τήν διάθεσιν πλειόνιυν τοΰ ενός, δεν παρέχει ευρύ έδαφος προς έκθε- 

σιν απόψεων άφορωσών ε’ις τό φλέγον ζήτημα, δπερ είναι ή ερμηνεία αύτοΰ. 

"Ενεκα τούτου θά έκινδΰνευέ τις μηκΰνων τον λόγον νά έξέ/.θη τοΰ έν αύτω 

διαγραφομένου πλαισίου καί νά προβή εις πρόιορον κριτικήν μελλοντικής 

εργασίας, τής οποίας προς τό παρόν δεν έχει κοινοποιηθή ή βαθύτερα θειορία, 

ήτις θά άποιελέοη τήν ύλην βάσιν τής εναργεστέρας ένεργείας. Άλλως δεν 

δυνατοί τις νά μαντεύοη τί εκπλήξεις έπιψυλάσσουσιν ήμΐν οί κ. κ. έκδόται 

καί οί συνεργάται τούτων έκ τινων έν τούτοι; σημείων των ΓΙρολεγομένων 

τού έν λόγω τόμου διαφαίνεται εις τον έχοντα ποιαν τι να πείραν χοΰ ζητή¬ 

ματος οτι πλείσται κύκλιοι κινήσεις καί ελιγμοί μέλλουσι νά σημειωθώσι μετα- 

τοπίζοντες άπωτέρω τό έφετόν τέλος. 

Τό έργον αληθώς είναι μέγα, πολυσχιδές καί δυσχερές. Δέον δέ νά 

όμυλυγηθή, δτι παρά ιάς φιλολογικά; απόψεις, προέχει καί έπιπροσθεί ή έξέ- 

τασις καί γνώσις τοΰ γραφικού συστήματος τής Μουσικής ταυιης, καί δή τοΰ 

ένδοτέρου αυτοί μηχανισμού, ού άνευ είναι αδύνατος πάσα πρακτική πρό¬ 

οδο; καί άπηρτιωμένη γνωμοδόιησις. "Υπό τήν εκδοχήν καί τήν άγκυραν χής 

πιστής των παλαιοτέρων υπό των νεωτέριον άποδόσεως ύφέρπει πολλάκις 

κίνδυνος άπ ελπίδων αποπλανήσεων. Είναι τόσα τά μυστικά, χά όποια ζηλο¬ 

τυπίας καί πεισμόνως κρύπτει τό γραφικόν τούτο σύστημα, ώστε πας τις έξει- 

διχευθείς όπωσοΰν έκ μακρών καί έπισταμένων μελετών νά κίνηση δύσπισταν 

καί αμφίβολον κεφαλήν Π)ρών πάσαν σχετικήν έπιφυλαξιν. Τά όμολογουμέ- 

νως όγκηρά ονόματα τ<7>ν πρωτεργατών τής εύοιώνως σημειωθείσης κινή¬ 

σεων άποτελοΰσι κεφάλαια έγγυώμενα πάσαν ζωηράν ελπίδα. Άλλ’ είναι έξ 

ίσου αληθές δτι συμβαίνει πολλάκις ένια ζητήματα νά εκφεΰγωσι τήν δεδο- 

κιμασμένην φιλολογικήν ικανότητα των άπεκδυομένων εις ταΰτα. Διά τοΰιο 
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θεωρούμεν απαραίτητον πολλαί πολλών έργασίαι νά μη παροραθώσ» χρησι- 

μοποιούμεναι ^ώς αρνητικόν αναδρομικόν φώς δια την κατανόησιν του λαν" 

θανοντος εν τφ προκειμένφ ενδοτέρου πνεύματος, της ενδότερας τεχνικής και 

του όλου αυτού μηχανισμού. Έπι τούτοις φρονουμεν, δ'ιι, έφ’ υσον δεν Γεθή 

ή ορθή βασις, πάσα αξιέπαινος σχετική προσπάθεια, μένουσα έπι πολύ ώς 

προσπάθεια, ί)ά διέλθη πολλούς σταθμούς και στάδια, εως ου άποδώση τούς 

πραγματικούς καρπούς. Έφ’ψ, εάν μικρά ή μεγάλη δόσις πυρρωνισμού ένδεί- 

κ.ν., Γαΐ ω? και βέβαιος υϊαξ εις έρευνας έπι δαιδαλωδών πεδίων 
ελλείψει του σωτηρίου μίτου, έπι τού προκειμένου τό τοιουτον πνεύμα, ε’ίπέρ 
ποτέ, τά μάλιστα έπιβάλλεται. 

Εύχομεθα όλοψυχως απόλυτον επιτυχίαν και εύχαριστούμεν εύγνωμό- 

νως τούς κ.κ. Ηοό§·, ΤίΠγππι καί λΥοϋοδζ, θά έπαναλάβωμεν δέ Ινθον- 

σιωδως τας ευχαριστίας ήμών επί τή άποτελέσει τον ύπ’αυτών άναληφθέντος 

έργου, ή τις υπήρξε πάντοτε διακαής ήμών καί όχι δευτέρας μοίρας πόθος 
καί ιδεώδες. 

Σάμος · Βαθύ. 

ΕχΜΜ. ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ 

Άρχψανόρίζου Καλλίοχον Μηλχαοά, Οί "Αγω,. Τόηο, Ιν Παλαω,ίνν Χ01 

τά ϊ.π αυτών δίκαια, τον έ/.ληηκον έ'Ονυνς. Τόμος Λ ' 1928, σε/.. 534.— 

Ιό μυς β , 1933, σελ. >β + 903. Έν ' Ιερυοολνμοις, τντιυις ϊ. Καινόν, 

ιον Π. Τάφον. 

Ο καί έξ άλλων έργων γνωστός έγκριτος άγιοταφίτης Άρχψ. Κάλλι- 

στος, από πολλών έτών διευθυντής τής «Νέας Σιών», διά τού δίτομου του 

τούτου έργου άνέλαβε λίαν εργώδη άθλον: νά έκθεση την Ιστορίαν τών 

Αγιων Ιόπων της Παλαιστίνης, έπι τή βάσει τών πηγών και τής σχετικής 

απέραντου φιλολογίας, διό νά άποδειχθή έκ τής αντικειμενικής τών διαφό¬ 

ρων αυτής φάσεων έρεύνης πρώτον μέν πόσον μεμαρτυρημένα είνε τά έπι 

τών ιερών προσκυνημάτων τοΰ Χριστιανισμού δίκαια του ελληνικού Γένους, 

δεύτερον δέ ότι άνευ τών υπέρ τής σωτηρίας αύτών αγώνων ουδέ ίχνος 

ορθοδοξίας θά έσώζετο σήμερον εν Παλαιστίνη. Διότι ή ιστορία των "Αγίων 

τόπων είνε αυτό τούτο εξιστόρησις τών άτρύτων μόχθων τής 'Αγιοταφικής 

Αδελφότητος και τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας υπέρ τής σωτηρίας τών ιερών 

προσκυνημάτων της Αγίας Γης. Καί ό μέν Α' τόμος περιλαμβάνει εις κεφά¬ 

λαια έξ την Ιστορίαν τών Αγίων Τόπων από τής έν Παλαιστίνη ίδρύσεως 

των πρώτων εκκλησιών πρό τού μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τής υπό τοΰ 

σουλτάνου Σελήμ καταλήψεω; τής Ιερουσαλήμ, έν δέ τώ δευιέρφ εΐς δέκα 
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κεφάλαια έκιίθετται αί περαιτέρω τύχαι αύτών υπό τούς σουλτάνους ιής 

Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής τελευτής τού Πατριάρχου Γερασίμου (1897). 

Ή διαπραγμάτευσι; τού θέματος καθ’δλην αυτού τήν ευρύτητα έγένετο 

δμολογουμένως μετά πάσης ιστορικής ευσυνειδησίας. Ό σ. έδέησε νά μελε- 

τήση πληθώραν πρώτων πηγών, μεταξύ τών οποίων κατέχουσιν έξέχουσαν 

θέσιν τά παντοϊα οδοιπορικά, τά προσκυτητάυια, αί χρονογραφίαι, αί περι- 

γραφαί, τά χρυσόβουλλα, τά τυπικά, τά μηνολόγια, τά κανονάρια καί τά παν- 

τοΐα παλαιστινά άνάλεκτα, νά συμβουλευθή δέ καί τήν πλουσίων ξένην φιλο¬ 

λογίαν τών βοηθημάτων, μεταξύ τών οποίων ίδιάζουσαν σπουδαιότητα 

κέκτηνται τά τής ρωσικής παλαιστινής φιλολογίας, ής τά προπότυπα ήρεύ- 

νησε μετά πολλής προσοχής ώς κάτοχος τής ρωσικής γλιυσσης. Ούτω έκ τής 

εμπεριστατωμένης ανακρίσεως τών τυχών τών Αγίων Τόπων καί τών έν 

αυτοί; ιερών προσκυνημάτοιν συνάγεται πόσον μεγάλαι καί αναντίρρητοι 

υπήρξαν «ί προς τήν ορθοδοξίαν έν τή "Αγία Γή ύπηρεσίαι τού ελληνικού 

κλήρου, δστις — ώς χαρακτηριστικός άποφαίνεται Ρώσος ακαδημαϊκός καθη¬ 

γητής, ό Β Ιίρωτοπόπωφ—-«άνευ στρατού, άνευ στόλου, άνευ έπισήμου 

διπλωματίας, αποκλειστικούς διά τής ιδίας αυτού δρασχηρι^τητος καί ίκανό- 

τητος κατώρθωσε νά διασώση διά τήν ορθοδοξίαν ούκ ολίγα προσκυνήματα, 

υποκείμενα εΐς διαρκείς καί πείσμονα; συμμαχικός επιθέσεις ολοκλήρων λαών, 

καί δή κεκτημένιον τά αναγκαία μέσα, διπλωματίαν καί στραιιωτικήν δυνα- 

μιν». Εντεύθεν τά επί τών "Αγίων τόπων δικακυματα «τού βασιλικού γένους 

τών Ρωμαίων» έσεβάσθησαν υ τε κατά τόν 7' αΐ. κατακτήσας τά Τεροοό- 

λυμα χαλίφης τών Αράβων Όμάρ Χατιάμπ καί οί διάδοχοι αυτού, καί 

6 κατά τόν \7’ αιώνα καταλύσας τό κράτος τών Μαμελουκων καί έν θριάμβφ 

είσελθών εΐς "Ιεροσόλυμα σουλτάνος τής Κωνσταντινουπόλεως Σελήμ Α\ 

άδιστάκτως χορηγήσας εις τόν Πατριάρχην τών ορθοδόξων Ρωμαίων Διυρό- 

θεον βεβαιωτικόν τών υπό τών προτέρων μωαμεθανικών δυναστειών δοθέν- 

των ορισμών περί τών έπι τών ιερών προσκυνημάτων δικαίων των. Εινε 

κυριολεκιικώς ανεκδιήγητοι οί υπέρ τής διατηρήσεως τών προσκυνημάτων 

αγώνες τών πρωθιεραρχών τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας καί τής 'Αγιοταψιτι- 

κής Αδελφότητος, καθ’ υλον τύ μακράν διάστημα τής τουρκικής κυριαρχίας 

ήναγκαομένων νά άντεπεξέρχωνται κατά τών άρπακτικών διαθέσεων τών 

Λατίνων καί τών Αρμενίων, δεν είνε δ’ υπερβολικός ό τού σ. διισχυρισμός, 

δτι «εάν ή ορθόδοξος πίστις δεν έξέλιπεν έν τή "Λγίφ Γή, εάν πολλοί ιεροί 

τόποι τής "Ιερουσαλήμ καί πάσης τής Παλαιστίνης καί νύν κατέχωνται υπό 

τών ορθοδόξων, τούτο κατ’ εξοχήν οφείλεται εΐς τήν 'Αγιοταφιτικήν Αδελ¬ 

φότητα έχουσαν έπι κεφαλής τούς πατριάρχας ώς ηγουμένους αυτής.» 

Λαμβανομένης ύπ’όψιν τής μεγίστης σπουδαιότητυς τών 'Αγίων Τόπων 

δι’ όλον τόν χριστιανικόν κόσμον, εύεξήγητον τυγχάνει ότι ανέκαθεν ούτυι 

υπήρξαν ιό κατ’ έξοχήν άντικείμενον τής εύσεβείας, τής προσοχής, τού ένδια- 
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φέροντος και του θαυμασμοί του. 'Όλως ΐδιάζουσαν δμως σημασίαν κέκτηνται 

οί “Αγιοι Τόποι διά την ελληνικήν ορθοδοξίαν, διότι ή ιστορία των περιπε¬ 

τειών των ιερών προσκυνημάτων και τοΰ 'Αγιου Τάφου αποκαλύπτει την προ¬ 

νομιούχου εν αυτοΐς θέσιν του ήμετέρου Γένους. Ή έξιστόρησις των περιπε¬ 

τειών τούτων έν τοίς ύπ' οψει δυσί τούτοις τόμοις του σρχιμανδρ. Καλλίστοϋ 

άπετέλεσεν εργον μακράς πνοής, διά τό όποιον είνε άξιος πολλής ευγνωμο- 

συνης ο φιλοπονωτατος έγκριτος άγιοταφίχης. Τό εργον του τούτο κα'ι ή προ 

ετών έκδοθεΐσα Ιστορία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων του νυν Αρχιεπισκό¬ 

που Αθηνών καί πα'σης Ελλάδος Χρυσοστόμου Παπαδοπούλαν συναποτε- 

λουσι την φωτεινήν νεφέλην, ήτις φωτίζει καί την σημερινήν τής Σιωνίτιδος 

Εκκλησίας ίδιάζουσαν εν Παλαιστίνη θέσιν καί την μέλλουσαν αυτής υψη¬ 

λήν αποστολήν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΜοηηιηβηΗ ΥεηεΗ άεΐϊώοΐα 44 θεία, τΐεβτεΐιε €. άε$α4ζιοηΐ /αίίβ άαΐ 
άοίίοτ Ο/υεβρρβ ΟοιόΙά ρετ ίηεατΐεο άεΐ Κ. Ι$ίίΙηίο Υεηβίο 44 

Ξείεηζε, ΣεΙίετε εά Ατϋ. Υοίιιτηο [ΐιατίο, Υεηεζ/α Μ€ ΜXXXIΙ~Χ, 

4° ρ. 626 ή- ίαν. 5. 

\ πο τον τίτλον τούτον τό Ιταλικόν Βασιλικόν Ινστιτουτον τής Ένετίας 

έξέδωκε τον ήκιστα γνωστόν έν Έλλάδι τελευταίον τόμον του μνημειώδους 

διά την βυζαντιακήν καί ενετικήν Κρήτην έργου του δρ. Ιωσήφ Γκερόλα. 

Ο τόμος άνεμένετο προ πολλον διά τάς έν αύτώ Χριστιανικός Έπιγραφάς, 

οοτριίδ συμπληρούν τό δημοσίευμα του αειμνήστου Στεφ. Ξανθουδίδου. 

Τό άρτιως εκδεδομένον τούτο βιβλίον διαιρείται εις δυο μέρη. Εις τό 

πρώτον εξετάζονται τα υδραυλικά των ενετών έν Κρήτη έργα, δσα καί 

σήμερον σορζονται (Οροτε ίάΐΉαΙίοΙιο). Εις τό δεύτερον υπό τον τίτλον 

Αρρεηάίοί έξετάζονται δύο σπουδαιότατα διά τήν Κρήτην θέματα. Τό έν των 

αραλδικών μνημείων (τηοπιιηιεηΐί &πι1έϋοΙιί) καί τό έτερον τών επιγραφών 

(1ε ΐδοπζίοηί). 

Ο Οετοΐα καί άλλοτε έγραψε περί κρητικών οικοσήμων καί τώρα δημο¬ 

σιεύει δσα συνηντησεν επί μνημείων κρητικών, προσπαθών νά τά συσχετίση 

καί να ταποδωση είς τάς οίκογενείας είς άς άνήκον εις τό πράγμα ευκο?,.ΰ- 

νεται έκ του δτι χρησιμοποιεί καί ά'λλας καί άρχειακάς πηγάς. Μόλον τούτο 

παραμένουν πολλά τα σκοτεινά ακόμη καί δυσδιάκριτα. Τά επί λίθων γεγλυμ- 

μενα οικόσημα δεν δυναμεθα να κατατάξοομεν πάντοτε μετ’ ίσης ευκολίας 

προς τά κεχρισμένα, ακριβώς επειδή λείπουν απ’αυτά τά διακριτικά χρώματα. 

Είς τό μέρος τούτο τής συγγραφής παρατηρώ, δτι πλουσιότερα θά ήτο ή 

άπόδοσις, αν ό συγγραφείς έμελέτα καί τά έπί φορητών εΙκόνων οικόσημα, 

οια τά υπ’εμού σημειωθέντα έν τή περί 'Άγίων Αναργύρων Χανιών μελέτη 

μου (Βγζ. Νεη§τ. ήαΗτΒηοΙιετ 10- 1932). 

Είς τό περί Επιγραφών σπουδαιότατον του τόμου μέρος συνειργάσθη 

ό συγγραφείς μέ τον αείμνηστον Ξανθουδίδην, έκδώσαντα άλλοτε εν τη 

Άθηνα Χριστιανικός Έπιγραφάς (ΙΕ', 1903). 

Επιφέρω τάς κατωτέρω παρατηρήσεις, σημειωθείσας δτε διεςή?νθον τον 

τόμον, προχείρως. 

Σελ. 346 άριθ. 20. Ό Οετ. δημοσιεύει τήν επιγραφήν τήν έπί του ένε- 

τικου αρχειοφυλακείου ώς κάτωθι: 

Κβξΐνιίηίε νί£ΐ1αη(1ΐα) ατεΐιίνίιιν'ΐ εχ α·ιΐ£(ιι)εία 

ίη αιΐ£Η$ία _/οηηα εοηείτη-είηνι 

Έν τή επιγραφή φανερώς γέγραπται εχ [ίοπηα] ίη αη§ιΐ5ί:&, 

ήτοι τό άρχεΐον έκ στενής εις σεβαστήν μορφήν κατεσκευάσθη. 

Σελ. 361 κέ. Έπιγραφαί έξ 'Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων. Περί τής 

Μονής ταύτης του ακρωτηρίου Μελέχα Κρήτης έδημοσίευσα εκτενώς έν τώ Θ 

(1932) τόμφ τής Έπειηρίδος, δπου κατεχώρισα καί τάς έπιγραφάς* τήν δημο¬ 

σίευσήν μου δεν ήδύνατο νά έχη ύπ’ όψιν ό Οετ. άφοϋ συνεξετυποΰντο καί 

αί δύο έργασίαι. Έκ τής παραβολής όμως τών ύπ’ έμοΰ καί εκείνου δημοσιευ- 

θεισών επιγραφών φαίνεται, δτι ό συγγραφείς δχι μόνον τάς νεωτέρας έπι¬ 

γραφάς (καλώς ποιών, λόγω τής φύσεως τής μελέτης του) ύπ’ άριθ. 10-16 καί 

26-31 δεν έξέδωκεν, άλλ’ ούτε καί τάς άρχαιοτέρας ύπ’ άριθ. 2, 5-8, 19,24 καί 

25. Τό τελευταίον τοΰτο μ’ εμβάλλει είς τήν υπόνοιαν οτι πολύ ακόμη επι¬ 

γραφικόν υλικόν θά μένη έν Κρήτη άγνωστον καί άδημοσίευτβν. Ακόμη ό 

Οοτ. έξέδωκεν έλλιπώς τάς 17 καί 18 κατά τήν ίδικήν μου άρίθμησιν, έν τή 

ύπ’άριθ. 9 άντί τοΰργου άνέγνωσε τουργον, έν τή ΰπ’άριθ. 17 αντί 

του χαραχθέντος ΜΕΤΑ άνέγνωσε το ορθόν ΜΕΤΑ κλπ. Επι πλέον εκδίδει 

δυο έπιγραφάς άγνωστους είς εμέ, άτε μή ύπαρχούσας πλέον έν τή Μονή, έξ 

ών ή μία του αχμγ' (1643) έτους. 

Σελ. 425 - 6. Δημοσιεύει τήν πλαστήν, ως καί άλλοτε έγράψαμεν 

(ΕΕΒΣ Θ' (1932) σ. 298 σημ. 4) καί είς τον παρελθόντα αιώνα άνήκουσαν 

επιγραφήν του υπερθύρου του Γουβερνέττου. 

Περαιτέρω ύπ’ άριθ. 20 δημοσιεύεται ολόκληρος ή επιγραφή τοί ναοΰ 

τοΰ Χριστού Μεσκλών, ήν έτύπωσεν άτελώς ό Μ. Δέφφνερ (Όδοιπορικαί 

εντυπώσεις άπό τήν Δυτικήν Κρήτην σ. 239) καί είτα ό Ίω. Μαυρακάκη ς, 

Ή άρχαία Ριζηνία σελ. 30 (δρα καί τά σημειωθέντα ύπ’έμού έν Μύσωνος 

Γ' (1934) σ. 88 περί ανεκδότου χαράγματος τοΰ 1477, δπερ ούδ’ ό Οετ. 

άνέγνωσεν). Τό σπουδαΐον τής επιγραφής, εκτός τών περί τών ζωγράφων 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδων, έτος ΙΑ'. 31 
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Θεοδώρου Δανιήλ και Μιχαήλ του Βενέρη ειδήσεων, είναι τούτο: ο Χρίστο- 

λέγεται έκεΐ μεσ ισκλιώτης, οθεν ό αρχαιότερος τύπος του τοπωνυμίου 
είναι τά Μ ε σ ι σ κ λ α. 

Έκ των λίαν ενδιαφερουσών επιγραφών Σέλινου σημειώ τό έν τή 

ύπ «ριθ. 9 έκ Καλαμιοΰς, έπίθετον Τζίσκος- ΡταπαδΟΟ. Και σήμερον συχνόν 

τό Τσισκάκης εν Σελίνω. Όμοίως καί την ύπ’άριθ. 41 (σ. 162) εν ή ονο¬ 

ματεπωνύμου Γεωργίου του Κοπετού. Οι Κοπετοί, είναι, ώς γνωστόν 

σημερινόν χωρίον τοίί Σέλινου, οφεΐλον τήν τοπωνυμίαν εις τήν ήδη κατά 

τόν ΙΔ αιώνα συναντωμένην εν τη επιγραφή οικογένειαν Κοπετού. 

Σελ. 427 άριθ. 91-2. Ό Οογ. δεν είδε τό βιβλίον του Κ. Φ ο ύ μη, 

άναιρεσις συκοφαντίας— Χανιά 1902, όπου το πρώτον έγένετο λόγος περί 

των έν Θερίσω επιγραφών, έν αί; άναφέρεται οικογένεια Φουμη. 

Καί ανωτέρω έξέψρασα τήν γνώμην δτι λανθάτειετι πολύ άδημοσίευτον 

καί άγνωστον κρητικόν επιγραφικόν υλικόν1. Προς έπίρρωσίν της δημοσιεύω 

κατωτέρω τρεις, τας οποίας δεν έξέδωκεν ΟογοΙπ έν τώ τόμψ τούτφ. 

Γ1 πρώτη είναι έπί λίθου εις σχήμα σταυρού, έκ του οποίου λείπει τό 

άνω τμήμα. Είναι και η παλαιοτέρα. Γ() πιόρινος λίθος θά κατεστράφη εις 

τήν κατά Σεπτέμβριον 1934 πυρκαϊάν του Μουσείου Χανιών, δτε καί ά'λλαι 

έπιγραφαί, δημοσιευθεΐσαι υπό του Οοτοΐα ευτυχώς, εΰρον υικτρύν τέλος 

μετά των άλλων τοΰ Μουσείου αρχαιολογικών θησαυρών, προήρχετο δ’ έκ 

1 αβαλλοχωρίου Αποκορώνου καί δι’ έμοΰ είχεν είσαχθή εις τό Μουσεΐον 
τω 1931. 
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: 'Ο 0«Γ δέν ήδύνητο νά έχΐΐ δ*’«Ψ«ν τήν έν τοϊς Κρητικοί; Λ' (1933) δημοσιευθεϊ- 

σ«ν υπό Ν. Πλάτωνος λατινικήν καί τήν υπό Μ. Γ. Πλουμίδου θιορΟωθεϊσαν 
ελληνικήν επιγραφήν. 
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Ευκόλως συμπεραίνει τις, δτι καί τό άνω τμήμα δέον νά συμπληροχθή : 

[ΕΜΐΛΐΑΝ]ον, έκτος άν πρέπη ν3 άναγνώσωμεν πατριάρχου ή επι¬ 

σκόπου. 

Ή δεύτερα άνεγνώσθη ΰπ’εμοΰ ιό θέρο; τοΰ 1931 εις Παλαιά Ροΰματα 

Κισάμου, καί είναι κτιτορική επιγραφή τοΰ ναοΰ τοΰ Χρίστου τοΰ είς τήν 

συνοικίαν Βαβουλέδω τοΰ χωρίου τούτου. Σημειωτέον, δτι Βαβουλέδες 

υπάρχουν καί σήμερον έν Σπίνα Σέλινου, οίκισθέντες έκεΐ έκ τής πλησιόχωρου 

Κισάμου. Ό ναός καλώς ιστορημένος (1461). 

ΑΝΘΚΑΙΝίΟΘΙ ΚΑΙ ΘΙΚΟΝΟΓΡΑ 

ΦΗΘΗ Ο ΘΘΙΟΟ ΚΑΙ ΠΑΝ06ΠΤΟ0 

Ν_ΑΟΟ ΤΟΥ ΚΥΡ ΘΟν ΚΑΙ ΟΡΟ Ο ΗΜ03Ν 

IV XV ΔΙΑ ΟνΝΘΡΓΟΙΑΟ ΚΑΙ ΟΞΟΔΟν 

Λ 6 Ο V ΤΟν ΒΑΒΟνΑΘΑ ΚΑΙ ΤΗΟ Ο V Μ Β 

ΙΟν ΑνΤΟν ΟΟφΙΑΟ ΚΑΙ ΤΟ)Ν Τ6 

ΚΝωΝ Α V Τ 0) Ν ΑΜΗΝ 

ΘΤΟΟ ,ς-φΟ' ΝΟΘΜΒΡίΟν ΚΒ' 

ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ 

Ρ 
Ή τρίτη τέλος ευρίσκεται έν αυτή τή πόλει των Χανιών καί έν τω κακώς 

άνακαινισθέντι ναώ τοΰ 'Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας. Ό ναός ήτο άλλοτε 

ποτέ μοναστήριον φραγκισκανών, οι όποιοι καί είς τήν αψίδα εσωτερικού 

θυρώματος δεξιά τής εκκλησίας έχάραξαν (1609) 

ΕΧ ΟΗΑΚΙΤΑΤΕ ΟΟΝΡΚΑΤΚνΜ 5ΑΟΚΑΤΙ551ΜΙ Κ05ΑΚΙ 

ΑΝΝΟ ΟΟΜΙΝΙ ΜΟΟ IX 

ήτοι «έκ χάριχος (ελεημοσύνης) των συνασκουμένων τοΰ ίερωτάχου ροδαρίου»· 

περί δέ τοΰ ΓΟδ^ΓΪο προχείρως υπενθυμίζω δτι εορτάζεται τοΰτο κατά 

Μάϊον προς τιμήν τής Θεοτόκου, δτι κατ’ εξοχήν τοΰτο ετίμων οΐ δομινικα¬ 

νοί καί οτι τό κομβοσχοίνιον των φραγκισκανών νυν καί αί ισάριθμοι προς 

τούς κόμβους προσευχαί καί σήμερον καλούνται ΓΟδδπιπη νιτοίηίδ. 

Γενικώτερον παρατηροΰμεν, δτι είς τάς έπιγραφάς δημοσιεύονται καί 

πολλαί βυζαντιακαί, εις άς πρέπει νά καταλέξωμεν καί τάς πλείστας των ελλη¬ 

νόγλωσσων μέχρι τοΰ ΙΕ' αί., έν αις πολλάκις γίνεται λόγος ούχί περί των 

ενετών άιιοα, άλλα των «όρθοδόξοχν καί φιλοχρίστων βασιλέων ημών» τοΰ 

Βυζαντίου! (πρβλ. σ. 538 έπιγρ. Πυργιωτίσσης). 

Αί έπιγραφαί τυποΰνται καί μέ ί&ο-δίπιίΐβ, ενίοτε δέ μόνον είς τά 

έκτυπα ταΰτα, χωρίς μεταγραφήν. Αί έξ αυτών πληροφορίαι περί των κρητών 

ζωγράφων τόσον των πρό, δσον καί των μετά τήν άλωσιν, είναι λίαν ενδια¬ 

φέρουσας είναι δέ γνωστόν δτι έπί τοΰ ΟθγοΙ» κυρίως έστηρίχθη ό μακαρ. 

Σπ. Λάμπρος γραφών έν τω Νέφ Έλληνομνήμονι 5(1908) 277 κέ. περί 

των πρό τής άλώσεως καί άλλοι, άλλα. Νυν διά τής δημοσιεύσεως των έπι- 
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γραφών αί έν τώ II τόμφ των Ένετ. Μμημείων ειδήσεις στερεούνται, επαυ¬ 

ξάνονται 1 και δύνανται να χρησιμεύσουν ώς βάσις νεωιέρας πραγματείας διά 

τούς τοιχογράφους τούς εργασθέντας εν Κρήτη. Ούτω π.χ. διά τον Μ ι- 

χάλη Βενέ.ρη δν συναντώμεν τφ ,ςωκς' (1318) εις τον ναόν τής Παναγίας 

Δριμίσκου £Αγ. Βασιλείου, μανθάνομεν έκ τής προμνησθείσης επιγραφής 

Χριστού των Μεοκλών, δτι τώ ,ςωια' (1303), προ δεκαπέντε όλων ετών είρ- 

γάζετο μετά τοΰ θείου του Θεοδο)ρου Δανιήλ, ένεκα νεόιητος προφανώς 

και μικράς πείρας. Διά τον Γεώργιον τον ζωγραφήοαντα εις Γιουμουρτζή και 

ΙΙαλιανήν, ύποθέτομεν οτι είναι ό γράψας την εις Μοναστηράκι Ίεραπέτρας 

(IV, 582) επιγραφήν. "Οτι ό ζωγράφος Είρΐκος Κωνσιΐνος δεν ελεγείο ποτέ 

Ζώγυ, ώς ειχεν 6 Ξανθουδίδης άναγνώσει αντί τον ορθού Ζα>γρ[άφος] (IV, 

539 άρ. I)2. 

Γενικώς κρινόμενον το βιβλίον μάς φαίνεται άριστον δείγμα επιστημο¬ 

νικής εργασίας και ευσυνειδησίας· οφείλομεν δ’ εύγνουμοσύνην εις την ιταλι¬ 

κήν αποστολήν τού Ένετικοϋ Ινστιτούτου, ή οποία, παρ’ ολον δτι ώρμήθη 

από άρχάς δι’ ή μάς «παραδεκτούς (έπιμένοντας περί τής έλληνικότητος των 

μνημείων των χρόνων τής ενετοκρατίας), διά τής επιπόνου εργασίας της, ής 

ιά πορίσματα ήγαγεν εις φως ό κ. Οετοΐα, ωφέλησε τήν σπουδήν δχι μόνον 

τής μεσαιωνικής ιστορίας τής Κρήτης, άλλα καί τού καθόλου ελληνισμού, μέ 

τον όποιον άρρηκτος είναι συνδεδεμένη ή τύχη τής γενναίας και πολύπαθους 

μεγαλονήσου. 

Ν. Β. ΤΩΜΛΔΛΚΗΣ 

1 "Ορα τα σημειωθέντα υπό Οετ. περί των πρώην λανθανόντων τοιχογράφων ’Ι ω α¬ 

χεί μ (1347, Σκαφίδια), "Ιωσήφ ίερέου (Κάντανος), Νικόλα Μαστραχά (1410 

Πρινές) καί τούτων μόνον προχείρως έν Σελίνφ άπαντωμένων, άγνωστων τφ Ίω. 

Κριτσωτάκη, Οί Κρήχες ζωγράφοι τής μεταβυζαντινής σχολής, Μύσων Γ' (1934) 

σ. 97-162, περί ής μελέτης έσημείιοσα ολίγα έν Νεοελληνικφ ’Λρχείψ Α' (1935) σ. 331-2. 

2 Είς πλήρες οοτριίδ κρητικών χριστιανικών επιγραφών αναγκαία 6ά ήτο καί ή τών 

έπί τών φορητών εικόνων δημοσίευσις, ή συγκέντρωσις τών ύπ’ άλλων (Κ. Άμαντού, 

Σιναϊτικά Μνημεία, Δ. Σ ισ ιλιά νου, "Ελληνες άγιογράφοι μετά τήν άλωσιν, Ν. Καλο- 

γεροπούλου, ήμών κλπ.) δημοσιευθεισών. 
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Ρβπ/ε Α. Ζα&γέήΐηοε, Σ,ε Όβεροίαί Οτεε άε Μονέε. Ρατΐε, 1932. 

Έν πρώτοις θ’ ασχοληθώ μέ ζητήματα τινα μεθοδολογικά, κρίνων τό 

προκείμενον έ'ργον, καθ’ ά δεν παρέλετψε νά πράξη καί ό πατήρ V. ΕαϋΓεηί: 

|ν τη κριτική, ήν έδημοσίευσε πρό τίνος λ Προ παντός δηλαδή θά ηύχόμην 

νά είχεν ό κ. συγγραφεύς επεξεργασθή άρχικώς ιό δεύτερον μέρος τού παρόν¬ 

τος έργου, μέλλον νά περιλάβη τά εξής κεφάλαια: I. Οοιινεΐ'ηειτιεΓίί: οί 

Αόηιΐηϊδ1;ι·3ί·ίοπ. II. Β& ροραΐΜϊοη άε Ια ρεηϊηΕπΙε. ΟΒδετν&Ηοηδ 

€ΐ1ιηο1ο§·ί<^α€8. III. Εα νίε δοοΐδίε. IV. Εεδ 5εΐ§ηειιπε5 οτεοο^εδ εη 

Μοτέε. V. Μοηνεηιεηί: έοοηοιηίςιιε. Οοπιπιετοε ε£ ίπάιΐδΐπε. VI. Ε’έ§·1ί§-ε 

οτοο^αε άε Μοτέο. VII. Εε Μοιινεηιεηί; ΙίΐΐεΓΒΪτε εΐ ΗΓΐίδΐί^ιιε. 

*Αν ό συγγραφεύς έξέδιδε πρώτον τό δεύτερον μέρος τού έργου του, 

τούτο θά έπείχε θέσιν εισαγωγής είς τό πρώτον μέρος, τό άναφερόμενον είς 

τήν πολιτικήν ιστορίαν τού δεσποτάτου τού Μυστρά. Διότι τό υπ3 ό'ψιν ήμών 

έκδεδομένον πρώτον μέρος αποβαίνει ακατανόητου, άν δέν γνσ)ρίζωμεν προει¬ 

σαγωγικούς τά περί τού πληθυσμού τής Πελοπόννησου, κατά τά έτη 1262 

έως 1460, τήν εθνολογικήν αυτού σύστασιν, τήν κοινιονικτ^ν αυτού κατάστα- 

σιν κ τ.λ., κεφάλαια δηλαδή πάντα, τά όποια ό συγγραφεύς έπεφύλαξε διά τό 

δεύτερον μέρος τού έργου του. 

Άπόδειξις τής όρθότητος τής παρατηρήσεώς μου είναι τό εξής: "Οτι 

δηλαδή άν και ό συγγραφεύς έν τφ προλόγω σελ. 10 ομολογεί οτι τά περί 

τής κοινωνικής, διοικητικής, οικονομικής κ.λ.π. καταστάσεως τοΰ δεσποτάτου 

τού Μυστρά επιφυλάσσει είς τό δεύτερον μέρος τού έργου του, έν τούτοις 

τόσον πολύ έπιέζετο από τήν έπιτακτικήν ανάγκην νά όμιλήοη περί τής 

ιοιαΰτης έσωτερικής καταστάσεως τού δεσποτάτου, ώστε παρενείρει έν τφ 

εκδεδομένα) μέρει, χάριν σαφήνειας, καί τμήματα έκ τού άνεπεξεργάστου 

δευτέρου μέρους. Ούτω λόγου χάριν, παρεισάγει είς τό πρώτον κεφάλαιον, 

παράγραφον, σελ. 77 - 93, έπιγραφομένην έίαί ίπίεπευτ. Είς ταΰτην πραγ¬ 

ματεύεται· α’) περί τής καταστάσεως τής εκκλησίας τού δεσποτάτου (σελ. 

78 έ.)· β') περί τής οικονομικής καταστάσεως τού δεσποτάτου (σελ. 83 ε.). 

Πλήν τούτου επιλαμβάνεται έν σελ. 101 ε. νά εξετάση τήν εσωτερικήν όργά- 

νωσιν τοΰ δεσποτάτου έπί Μανουήλ Καντακουζηνού (εποικισμός Αλβανών)* 

έν δέ σελ. 105 τήν εκκλησιαστικήν πολιτικήν αυτού. Έν σελ. 140 έ. εξετάζει 

την νομισματικήν πολιτικήν τού δεσπότου Θεοδώρου Α' τού Παλαιολόγου. 

Έ ν' σελ. 172 έ. πραγματεύεται τήν κοινωνικήν έκλυσιν επί τού δεσπότου 

Θεοδώρου Β' τού Παλαιολόγου. Δέν παραλείπει δέ σελ. 175 έ. νά έξετάση 

καί τήν μή έφαρμοσθείσαν κοινωνικήν καί οικονομικήν μεταρρύθμισήν τοΰ 

Πλήθωνος ως καί σελ. 227 τό διοικητικόν καί οικονομικόν μεταρρυθμιστικόν 

1 V. Εαυτεπίέν Εο1ιο3 (ΓΟπβπί, Ρ&Π3, 1933 σ. 493 έ. 
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σχέδιον, έπί του δεσπότου Κωνσταντίνου Παλαιολόνου, του καρδιναλίου 

Βησσαρίωνος. Εννοείται ότι επιδοκιμάζων πάσας τάς υπο του πατοός 

ΓΛίΐΓβηΙ ένθ’ ανωτέρω γενομένας μεθοδολογικός παρατηρήσεις δεν εισέρ¬ 

χομαι εις αυτάς. 

Άπο βλέπων όμως είς μίαν νεωτέραν βελτιωμένην εκδοσιν του καλού 

τοΰτου και χρησίμου έργου, του μέ μεγάλην σαφήνειαν γεγραμμένου, ση¬ 

μειώνω, εις τά επί μέρους ζητήματα, τα εξής: 

1) Εν σελ. 32, 68, 76 γίνεται λόγος περί των έκ Βυζαντίου αποστελ- 

λομένων διοικητών (προ του έτους 1348) των εν Λακωνική από τής Φραγ¬ 

κοκρατίας απελευθερωθέντων κάστρων, κατά την συνθήκϊ)ν τής Κων/πόλεως 

έτους 1262. Οΰτοι κατ’ αρχάς μέν ή σαν ενιαύσιοι, από δέ του έτους 1308 

απεστέλλοντο διοικηταί επ’αόριστον χρόνον, μέτρον τό όποιον ήδραίωσε καί 

έβελτίωσε την θέσιν τής βυζαντινής βασιλείας έν ΙΙελοποννήσφ. Τά περί 

των διοικητών επαρχιακών βυζαντινών κάστρων επί των Ιίαλαιολόγων έχω 

ήδη ερευνήσει κατ’ άρχάς μέν έν Έπετηρίδι Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, 

έτος Λ , σελ. 162 ε., έπειτα δε και είς του Σπυρ. Λάμπρου τά Παλαιολόγεια 

καί Πελοποννησιακά, Τόμος Β', σελ. μα'έ., καί εις τό περιοδικ. Μαλεβός 

έτους 1923 αριι). ε>1 -32 (ιδιαίτερου αποσπάσματος 3 έ). Καθώρισα έν τοΰ- 

τοις την διοικητικήν ιεραρχίαν των απλώς λεγομένων κεφαλών καί των 

περιεχ ουσώ ν κεφαλών. Είς τό άπελευΟερωθέν έκ τής Φραγκοκρατίας τμήμα 

της Πελοπόννησου έν έτει 1262 έδρα περιεχοΰσης κεφαλής ήτο κατά 

την ανωτέρω γνώμην μου ο Μυστράς, ή δέ Μονεμβασία απλώς έδρα κεφα¬ 

λής. Κατά ταυτα ο Μιχαήλ Καντακουζηνός, πάππος του αντοκράτορος Ίωάν- 

νου Γ' του Καντακουζηνου, ήδρευεν έν Μονεμβασία ώς κεφαλή. Ταυτα όμο)ς 
δεν είχεν υπ’ όψιν του ό κ. συγγραφεΰς. 

2) Εν σελ. 94 έ. ό κ. συγγραφεΰς ώς εξής ερμηνεύει την γένεσιν του 

δεσποτάτου του Μυστρά. «Ό «ύτοκράτωρ Ιωάννης <7 ' Καντακουζηνός βλέπων 

ότι ή διοίκησις τής επαρχίας ταΰτης ύπ’ άνωτάτων έκ Βυζαντίου άποστελλο- 

μένων υπαλλήλων δεν ήτο όσον έπρεπε Ικανοποιητική, άπεφάσισε νά τής 

δώση διοικητάς άφωσιωμένους καί νά δημιουργήσή εν αυτή δεσποτάτον, όπερ 

άν καί θά ανεγνωριζε την επικυριαρχίαν του έν Βυζαντίφ αυτοκράτορος, θά 

άπήλαυεν όμως διοικητικής αυτονομίας·; Κ ”Αν καί ή ί'δρυσις του δεσποτά¬ 

του καί τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζυυντος, κρατών όλως ανεξαρτήτων, 

είχε γίνει υπό συνθήκας όλως διαφορετικά; των του Μυστρά, του οποίου 

η υ ποτέ λεία εις την εν Κων/πολει βασιλείαν ποτέ δεν διεκόπη, έν τουτοις τό 

Ιδέ καί V. Ι^αιιταπί, Αΰτόϋ. σ. 494 «Ι/βτεοόοη <Ιιι ιΙεκροίΛΐ (ΤΕρΐτεβΐ Ια ογολ- 

υ.οη άβ Γβηιρΐτε (1ε Ττεδΐζοπόε ΓέδΐιΙΙεΓβηί (1ε άειιχ ητοιινεπιοηΐδ άο Οίεδΐάβυοο <105α- 

ρΓοιινεε ραΓ Ιο ροιινοΐτ οοηΐταί; ίΐιι οοηίΓίΐίιχ, <1εη5 1ε οη* ηΓΡ.ςρηΐ, οπ νοηΐιιί, 5·.ιγ !ε 

Βοδρίιοιε, 3 1ε ίοΐδ ριένβηΐΓ υηε δοΐδδϊοη εΐ ίοηίίίοτ υηε τό^ίοη ρβΠίο-αϋςΓβηιβηΙ 
οχροδββ. » 
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άπώτερον αίτιον τής επί τών Παλαιολόγτον εμφανιζόμενης τάσεο>ς προς διά- 

λυσιν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι εΰδιάκριτον. Κατά την γνώμην 

μου από του έτους 1204 έ. τό ελληνικόν έθνος εξέρχεται πλέον του ανατολι¬ 

κού ρωμαϊκού εξελληνισμένου κράτους, διά νά ίδρυση είς τό νυν τό πρώτον 

κατονομαζόμενον ελληνικόν γένος κράτος ή κράτη, καθαρώς εθνικά ελλη¬ 

νικά. Τοιαΰτα είναι τό δεσποτάτον τής Ηπείρου καί ή αυτοκρατορία τής 

Τραπεζοΰντος. Τό φαινόμενον τούτο προήλθεν έκ τής κατά τους χρόνους 

εκείνους διά πρώτην φοράν δημιουργίας ελληνικής εθνικής συνειδήσεως, αντί 

τής βυζαντινής εθνικής συνειδήσεως τών μέσων χρόνων. Ό Ιωάννης ζ" 

ό Καντακουζηνός λοιπόν, βλέπων όξΰτατα την επιτολήν τής νέας ταυτης εθνι¬ 

κής συνειδήσεως (είς ήν οφείλεται καί ή λεγομένη άναγέννησις τής τέχνης 

καί τών γραμμάτων επί τών Παλαιολόγων), διά νά προλάβη την περαιτέρω 

διάλυσιν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, ήν τό 1261 εν Κων/πόλει οί Παλαιό - 

λόγοι άνασυνέστησαν, προτιμά την δημιουργίαν υπό τό σκήπτρόν του έν 

Πελοποννήσφ υποτελούς δεσποτάτου. Δυο ίστορικαί Ιδέα*, κατά την θεωρίαν 

μου, διάχυτοι τότε, αποτελούν τήν πνευματικήν ατμόσφαιραν του ΙΓ', ΙΑ 

ΙΕ' αίώνος. Ή μία εξ αυτών είναι ή βυζαντινή μεγάλη ιδέα, τής όποιας 

σημαιοφόρος γνωρίζομεν ότι υπήρξε Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγοςκαί ή άλλη, 

ήν εγώ έλλαδικήν άπεκάλεσα, είναι ή ιδέα τής εξόδου του ελληνικού έθνους 

από του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους2. Διά τοΰτο δέν φαίνεται επίσης ορθή 

ή γνώμη τοΰ συγγραφέως σελ. 24 I., καθ’ήν «1η, {οπήηΗοιι ά’ιιη ΕϊηΙ §ύοο, 

1η τέοΓ^ΗπίδΗίίοη ΓΕ^Ηεο, ηΒοΙιθ οη §τΗηάο ρπιΤίο ρατ δΐιίίβ άε 

ΓέΐΗΒΗδδεηιεπί; εη Οτέοε άιι είει^ε οπώοΗιριε, ρτέρΗΓετεπί: 1η τεηαίδ- 

δΗΐιεε άε ΡΗεΙΙεηίδπιε εη Μοτεε». Ό κ. συγγραφεΰς επίσης δέν έλαβεν 

ΰπ’όψιν τήν μελέτην μου περί τής ιστορικής γενέσεως του όρου δεσπότης, 

καί τοΰ όρου δεσποτάτον τοΰ Μορέως, ήν κατεχώρισα εις τοΰ Σπυρ. Λάμ¬ 

πρου τά Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, Τόμ. Β', σελ. μ' καί έξ. 

3) Έν σελ. 172 σημ. 2 τήν μονφδίαν τοΰ καρδιναλίου Βησσαρίωνος 

επί τφ αΰτοκράτορι Μανουήλ Β' τφ Παλαιολόγφ, ήν εκ τοΰ αΰτογράφου 

κωδικός τοΰ Βησσαρίωνος έξέδωκα, έσφαλμένως ονομάζει ό συγγραφεΰς 

νετδίοη £-Γεοςιιε· διότι μέχρι τοΰδε ή μονφδία αΰτη ήτο γνωστή μόνον 

εκ μεταφράσεως λατινικής τοΰ Νίε. ΡετοίΤΐ. 

4) Έν σελ. 181 πραγματευόμενος ό συγγραφεΰς τήν έν Πελοποννήσφ 

δράσιν Ίωάννου Η' τοΰ Παλαιολόγου, μετά τοΰ άδελψοΰ αΰτοΰ Θεοδώρου, 

δέν έχει ΰπ’ ό'ψιν του οσα έγραψα έν Παλαιολογείοις καί Πελοποννησιακοΐς 

τόμ. Γ' σελ. ιε' έξ. 

1 Ί. Κ. Βογ ιατζίδ ου, Ή αρχή καί ή έξελιξις τής μεγάλης Ιδέας, έν Ήμερολογάρ 

Μεγάλης Ελλάδος 1923 σ. 107 έ. 

“ Ίδέ I. Ιί. Βογιατζίδου, Ίστορικαί Μελέται, έν Έπιστημον. Έπετηρ. Πανεπι¬ 

στημίου Θεσσαλονίκης, Τόμ. Β', 1932, σ. 249 κ. 302. έ. 
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5) Έν σελ. 200 περί της Ιπεκτάσεως της αρχής του Καρόλου Τ<5κν.0υ 

ορμισμένου από την I λαρέντσαν, προς νότον, ανατολάς καί βορράν, εϊς βαρ0- 

του πριγκιπάτου τής ’Αχαΐας, ό συγγραφεύς λέγει «δ’αρριιγΗΐΚ; 5ΐΐΓ οο^ 

ρΐαοο, Ίοεοο τεαδδίΐ επ ρεα όο Ιοτηρε α είεπάτε $οιι ροπνοίι· $πΓ 

ρτοδςιιο ίοιιΙο 3α ρτονάπεε άΈΗάε μΐδίμι’αα ίΐεανε Αίρΐιείοδ οί ό ]3 

πιοπία^αβ άε Ρΐιοΐοό». Ένω πράγματι ή νέα άνιόνυμος πηγή άλλα ανα¬ 

φέρει «εκείνης (Γλαρέντζης) τοίνυν ώσπερ ε’ίρηται κρατήσαε, συαπεριλαμ 

βάνει καί την άπό των έκβολών διήκουσαν Αλφειού μέχρις Άχελφου ποτα¬ 

μού πάσαν, προς φπερ Δύμι πάλαι πόλις αχαϊκή, και πάσαν ’ΙΙλιν κοίλην 

ανήκουσαν ώς προς μεσόγαιαν τής Πελοπόννησου καί όσ5 ανήκει προς τώ 
όρει Φολόης πάνθ' ύφ’ έαυτφ πεποίηκε». 

6) Έν σελ. 216 περί Κοίνσταντίνου Γίαλαιολόγου του δεσπότου λέγει 

οτι πλέων τό 1442 εις βοήθειαν τής Κων/λεως, κινδυνευουσης έκ του δεσπό¬ 

του καί του Σουλτάνου Μονράτ τον Β', ήναγκάσθη νά στάθμευση εις την 

νήσον Λέσβον, δπου έπολιορκήθη υπό τοΰ τουρκικού στόλου και δπου άπέ- 

Οανε καί έτάφη ή δευτέρα σΰζυγος αυτοί Αικατερίνη. Συγχυσις ενταύθα δυο 

διακεκριμένων γεγονότων γίνεται. Τό πρώτον είναι δτι ό Κωνσταντίνος 

πλεων εις Κων/πολιν διήλθε διά τής νήσου Λέσβου διά νά παραλαβή την 

σύζυγον αυτοί Αικατερίνην. Τό δεύτερον, δτι εκ τής Λέσβου πλεΰσας εϊς τήν 

νήσον Λήμνον έπολιορκήθη υπό τοΰ τουρκικοί στόλου· καί έν ΙΙαλαιοκάστρω 

τής Λήμνου παθοίοα έκτρωσιν άπέθανε καί έτάφη ή σύζυγος τοί Γεωργίου 
Φ ρ αν τζή, χρονικόν, έκδ. Βονν. σελ. 195, 3. 

ι) Εν σελ. 241 περί του δεσπότου Δημητρίυυ Παλαιολόγου λέγει δπ 

διαρκή σε τάς βυζαντινός κτήσεις τοί Εκείνου Πόντου. Έν τούτοι; προ τής 

διοικήσειης τοί Ευ'ξείνου Πόντου τφ είχε παραχωρηθή μεταξύ των ετών 

1443-1448 ή διοίκησις ή λεγομένη «τής νήσου Λήμνου», περί ής διέλα- 

(>ον έν Παλαιολογείοις καί Πελοποννησιακοις σελ. κέ. 

8) Αν καί ο συγγραφευς εν σελ. 10 λέγει «ποιίδ ανοιίδ εδδανε άαιΐδ 

οοίίο ρΓοηιίότο ραιίΐε ιΐ^ τηεΐίτε οη Γείΐεί ΐοαδ Γεηδεί^ηειηεηίδ εοηηαδ 

(ίο ΓηίδίοίΓΟ (Ιο Όεδροίαί:», εν τούτοι; έν σελ. 275 περί των σχέσεων των 

δεσποτών Κωνσταντίνου καί Δημητρίου των ΙΙαλαιολόγων πρός τόν βασιλέα 

τής Γαλλίας Κάρολον τόν Ζ' δεν έχρησιμοποίηοε τάς έπιστολάς, άς έδημο- 

μοσίευσα έν Ιίαλαιολ. καί Πελοπον. τόμ. Δ', σελ. 65, 66, 196 έ. 

9) Έν σελ. 283 λέγει ό συγγραφείς δτι τόν αρχηγόν τών εϊς Μορέαν 

άποσταλέντων 300 Ιταλών μισθοφόρων τό 1459, εϊς βοήθειαν τών Ελλή¬ 

νων κατά τών Τούρκων, έπανελθόντα εϊς Ιταλίαν, συνοδεύει ώς πρεσβευτής 

του δεσπότου Θωμά ό Νικόλαο; Ράλλης Ίσης, αντί νά εΐπη ό Ιωάννης 

Ραλλης Ισης, υιός του Γεωργίου Παλαιολόγου Ράλλη. Περί τής δράσεως 

τοί Νικολάου Ράλλη Ισή ίδέ περιοδ. Ν. Έλληνομνήμονος τόμ. ΙΑ', σελ. 282 έ. 

10) Έν σελ. 290 απλώς λέγει 6 συγγραφεύς δτι ό δεσπότης Θωμάς 
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ΓΙ«λαιολόγος δι* επιστολής του έκ Ρώμης συνιστά εις τόν μαρκήσιον Μαν- 

ΐ015ης Λουδοβίκον Γονζάγαν τόν συμπολίτην του Μανουήλ Άσάνην Σοφια¬ 

νόν δεν αναφέρει δμως τό σημανιικώτατον γεγονός δτι ό Σοφιανός άπο- 

οτέλλειαι πρός έξεύρεσιν χρημάτων διά τήν άπολύτριοσιν τών έν Πελοποννησιρ 

αίχμαλωτισθέντων Ελλήνων, κατά τήν τελευταίαν τών Τούρκων έν έτει 

1460 έπιδρομήν. 

Παρά ταυτα 6 συγγραφείς έχει πολλά επιτεύγματα. Παραδείγματος 

χάριν έν σελ 27 λέγει: §πογγο επίτε 1ε ρπηεε ά’ΛεΙιαϊε εΐ 1ο$ 

ΒνζαπΟηδ άε Μίδίτα ιύοδί ραδ απ ίαίΐ ΐδοΐέ άαπδ ΙΈίδΙοίτε άε ΡεΓηρίτε 

ό οεηο έροηαε. Λα εοηΐπάτε, εΐΐε άο\1 είτε έϋαάίέε εοπιτηε αηε άεδ 

ρΙΐΗδεδ άε ]& ίαίϊε άε ΙΌεάάβηί: εοηίχε ΓΕηιρΐτε ^ζ&ηΐΐη, ράτ δαίίε 
ΐ& άεδίταεάοη άε ΙΈηιρπτε Ιαϋίη άε Οοπδ^ηΐίηορίε». Έν σελ. 175 

σημ· 1 όοθώς διέγνωσεν δπ τό άνεπίγραφον υπόμνημα τοΰ Γεμιστοί πρός 

τόν βασιλέα, δπερ έξέδωκα έν Παλαιολ. Πελοπον. τόμ. Γ', σελ. 309 ε. δεν 

απευθύνεται εϊς Ίωάννην Η' τόν Παλαιολόγον, άλλ εις τόν πατέρα αυτοί 

Μανουήλ Β' τόν Παλαιολόγον1. Έν σελ. 261 όρθώς λέγει- <Έε$ άεαχ 

όεεροίεδ (Πέπιέίπαδ εΐ ΤΙιοπιαδ) άε Μοτέε Γερτεδεηί.εη1: άεαχ ίΐδρεοίδ 

ιΗΓίετεπΙδ άε Ια ιηεηίαΐΐΐό .ςτεε^αε άε 1’έροςαε. ΟέηιεΙπιΐδ... Γερί'ό- 

δοηίε άαπδ ΙΈίδίοίτε άε Μοτέε Ιο ηιεηίαΙΗέ άε Βεπαευαρ άε δβδ ευη- 

Ιεηιροταίπδ ςυί αίτηεηί: ιηίεαχ «νοίτ τέ^πετ ά Οοηδϊαηΐίηορίο 1ε ίατ- 

άοε Τατε.δ ηπε 1π ηπίτε άεδ Επίΐπδ»; Π έΐοίί: άΐδροδό 3 οοιιΟπαετ 
αηο νίε άε ΐΓΐόαίμίτε δοαε 1η (Ιοπιίπαΐίοη άεδ δαίίαηδ ίατοδ. ΤΗοηιαδ, 

αα οοπΐΓ3ίτε, βΐ&ίΐ ίτκΙαΒίίαΒΙεηιεηΐ ρΐαδ ραίποίε ηαο δοη ίτέτε εί 
τερΓεδ6ηΐ3ΪΙ· 1ε ρατίΐ ιΐεδ Ιαίΐηυρίιίΐεδ (λαηνόφρονες οοιηπιε οη άίδαιΊ 
α οείίε όροηαε), ο’εδΡα-άίΓε άε οεαχ, ηαί δ’όΐηίεπί ρτοηοηοέδ εη Ιδνεατ 
ιΐο Γαηίοη άεδ Ε,^ΗδΟδ (Λ ςαί οτοναίεηΐ: ηηε δεαίε Ια οοΙΙπόοΓΒίΐοη 
πνεο 1ο$ ραίδδαποεδ οοοίάεηίαΐεδ ροατπάΐ; δΗανετ Ιεατ ])ανδ. Ιΐ ΙααΙ 
νοίτ ά3Π8 οεΐίε «αειτε οίνΐΐε Ι’ορροδίίίοη ρΐαδ οιι ηιοίηδ ίηεοιίδοίοιιΐε 
άε άεαχ ίάεεδ, ιΐε άεαχ οοηεερΡοηδ ΙοαΙ έι ΐ3Ϊί; άίίίειεηίεδ ηαί άοηά- 

ηαΐεηΐ:, 3 εείΐε έροιμιε, \ά ρεηδεε «τεειμιε 2ν. 

•Εν Θεο/νίκο 9 ΆποΛίου 1934 χ_ κ_ ΒΟγΙΑΤΖΙΛΗΣ 

1 Έν συνόλιή τΰ ζήτημα τοΰτο έχει ανάγκην άναθεωρήσεως, ήν επιφυλάσσω εϊς 

εύθετώτερον τόπον. 
? Λεν ήδυνήί)ΐ[Υ νά κατανοήσω τύ υπό Μ. Α. Λ η 4 γό ό ν α έν Βνεεηΐίηοδίίΐνΐοίΐ I όμ. 

Δ-, ΡΓββηβ, 193ι2, σ. 438 λεγόμενον δτι δηλαδή Δεοποιάιυν ιού Μορέως σημαίνει «Έα 
Ονέοε άβραΐδ 52 τόριίδο βη μ3Γΐίβ ά€5 Ρτεποε ρ»Γ )βδ Βνεαηιϊηδ υιι 1202, ω.δηυ’α εκ 
ΐΌηηιιάΐο ρατ Τιιτοε οη 1400». Καί υτι τό εργον ιυΰ κ. Ζακυθηνοϋ «νιβηι ρτβηάτβ 
])1200 ιΐαηδία εόπο ιΐοδ οιινπίββδ οοτηηιβ οβηχ ιΐυ Η ορί υΐ άε \ν. Μίΐΐυι 1Γ21Ι211Ι ιυ 
ιηέιηβ δΐηυί». Πλήρης δηλ. παρανόηοις τοΰ περιεχομένου τών ιστορικών τούτων έργων 

αποκαλύπτεται. 
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°'· 5(ε·η',αηίε ™ «·*»*' 1>οϋν», ϋΐΗάίοη ζατ ΡνηΙαχ *, ί)ααη1ί 
ιηκ/ιαι Ηηίοη&βη θέατρο! ΡΙιταηΙζα, ΜύηαΙ,ο,,, /,9.?;τ. £ 233 

Υπο τόν ώς άνω Πίλον ή δεσποινίς Στεφάνιο, φόν δίερδία Ιξέδωνε 
τελευταίο,, σύγγραμμα «φοβικόν άπαρτ.ζόμενον Ικ σελίδων διακοσίων τριά 

ΖΖΖ^Ζ^εΖ Φ π9αΥμβΙεύίτ01 π6ί1 "Ί; Ιν Ι<? ^ Χ*”«* 

Ως γνωστόν ύπό ιό όνομα τού Γεωργίου Φραντζή φέρονται δύο νρ0 
νογραφιαι* μια μεγάλη καί μία μ.κρα', Προφανώς ή μεγάλη /ρονογραί 
επαι δ,αονευη σχεδόν ρ.ζ,κη τής μ.κράς, γενομένη &χύ μέρους έτέρας γε,οός 

Ζ; V "ς Γ 8ΐεΡ^! ^οΟετυΙτα, άπέναντ. τού ζητήματος τούτου 
( · ')-Τ“ 1,ω:\ωΠχε ”α™ δτσχέρειοι άηδ τής πλευράς ταΰτης παοακάμ 
πτεται δετιως χα. επιτυχώς. Λαμβάνονσα δηλαδή ,ό δλον ζήτημα ΐ,' 0>ν 
ι εωρει Ορθιο; το κείμενον τής μεγάλης χρονογραφίας ώς άξ,άλογον μνημείου 
γλωσσικόν της εποχής, ανεξαρτήτως «ν πρέπη νά άποδοθή εις τον δείνα ή 
τον δείνα συγγραφέα. * Γ* 

««* Ι““»*ν εισαγωγήν, Ιν ή άσχολείτα, μέ τήν έρευναν τών πηγών 
^ ων ηρυοθη ο ουγγραφευς το ΐλ,κόν τής χρονογραφίας του, ή δεσποιν! 

ΤΖ ρ ε“ίρχ"α; εΐς ΙΚ χα°*«>™ ^^νέμουοα τάς παρατηρήσεις της 
ει, δέκα κα, τρία κεφαλαία, εν οίς άσχολείτα. κατά οε,ράν περί τής πνμΖ 
πας του υποκείμενου μετά τού ρήματος, περί τού άρθρου, τής αντωνυμίας 

και των πτοισεων, περ. των προθέσεων καί τών επιρρημάτων, περί τής ά-τα- 

ρεμφατου, της μετοχής και των αρνήσεων. 

, ’Α*ολΓθοίσ, «ο παραρτήματα, Ιν οίς εξετάζονται διάφοουι γραμματι- 

κυ. τύπο, ως κα. η πλοκή τού λόγου. Έν τέλε, δέ ή συγγραφέας παραθέτει 

τού° χώΓα?' ϊ?-δτ 6 * *»** εί; Ιύ? βι“Ρί»»»5 νρ-«?άς τών Ικδόσεων καί 

ρήματα Γ' '°υ & δδΰΐ6β°4 **'&' "·<Ρ'«βητ.*δί άπαντα τά 
ρήματα, ων γίνεται χρησις εν τοϊς διαφόροις παραδείγμασιν. 

η, ,. * ,ν0η 8ίερ5ΐί' ΙπεΓ^σεν άθλον όντως ήράκλειον, τοσοϋτο μάλλον 
κ«0 οσον το κείμενον ,ο όποιον εξέλεξε προς μελέτην καί παρ’ αϊτού τού 

σιγγραφεως παρεδοθη κατά τήν ιδίαν αυτού όμολογίαν είς κακήν κατάστα- 

σι. και παρα των αντ,γραφέων παρεμορφώθη τερατωδώς, παρουσίαζαν οίίτω 

πεδ.ον πλήρες δυσχερείων, Ιν αίς, ό επιχειρών νά τό διατρέξη, κινδυνεύει νά 

εμπ/.ακη «να παν βήμα, όσην δήπυιε προσοχήν καί δν καταβολή, όπως τάς 

αποφυγή. Περιπτώσεις δέ ώς εκείνη, ήν συναντώμεν Ιν σελ 92 τού έργου 

· Την μεγάλη ν Χρονογραφίαν τυΰ Φραντζή έξέδωκε νυν ή Βιόΐ,οάιοςα δοτώίοτυ™ 
Ο.τοοοπηυ οί ΚοηΐΗποηπη Τοπί,,,βΓί,.ηα Τήν νέάν πη'„, ν ν 1 ^«ψΙΟΓοιη 
τί** έα,)η-τλχ„^. λ <» · „ ,1 ' ιοιηην κριτικήν εχδοσιν το» Φραν- 
Τί,η εφιλυποιησεν ο χαϋηγ,μης κ. Ίωάν. Παπαδόπυυλος έπί εή βάσει είκοσι καί 
ενός χειρογράφου. νΙ 1 ειν*001 και 

Βιβλιοκρισία. 491 

της, εισίν ομολογούμενως σπάνιαι. Έκει ιό χωρίον εις τό όποιον αναφερειαι 

ή συγγρ«φευς, όπως έςαγάγη συμπεράσματα περί τής συντάξεως τής προθέ- 

σειο: εις, τυγχάνει προφανώς έσφαλμένον. Ίο περί ου ό λόγος χωρίον έχει 

πλήροκ ώς εξής: «έν ή σχεδόν ήμερα καί ώρα διέβη προς τόν άμηραν ή 

θυγάτηρ αυτής είς άμήρισσαν»· δέον δέ νά γραφή «ή άαήρισσα» άντι του 

«είς άμήρισσαν». Πρόκειται περί τής περιφήμου κυρά-Μάρως, χήρας Μονράτ 

του Β', ή τις ήτο ήδη άμήρισσα. 

Έν γένει ή δεσποινίς νοη δΐερδίά Ιπεξειργάσθη τό θέμα της μετ αφο- 

σιώσεως ού τής τυχουσης, καί φιλοπονίας θαυμαστής, παρασχοΰσα ουτω 

άξιάλογον συμβολήν είς τήν μελέτην τής συντάξεως τής Ελληνικής Γλώσοης 

τής εποχής εκείνης. Ή εμβριθής εργασία της τψα καί αυτήν και το φροντι- 

σιηριον του διαπρεπούς καθηγητοΰ κ. Ργ. ΌοΙ^ογ. 

ΣΙΙΥΡ. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΗΣ 

Καθηγητής έν Θ/νίκη 

Γεννάδιον Μ. Άρσμτιαζζόγλου, μητροπολίτην Ή/Λονπόληοζ και Θείρων, 

Φωτίειος βιβλιοθήκη, ψο, επίθημα και ιδιωτικά έγγραφα και άλλα 

ανημεΐα ηγετικά ποδς τήν ίοτορίαν τυΰ οίκον μεν ιχ ον Πατριαρχείου μετά 

γενικών και ειδικών προλεγομένων. Μέρος δεύτερον' (Έν Κωνοταντινον- 

πόλει 1035 ο. 272 α'- ιδ\). 

Τήν έ'κδοσιν του πρώτου μέρους τής Φωτιείου βιβλιοθήκης, τήν γενο- 

μένην τώ 1933, έπηκολουδησεν ή έκδοσις του δευτέρου τούτου μέρους, του 

άποτελοΰντος τό τέλος τής βιβλιοθήκης ταΰτης. Ό συγγραφεΰς, ώς εΤχεν υπο¬ 

διαιρέσει τό πρώτον μέρος τοΰ έργου αύτου εις τέσσαρα κεφάλαια (Α - Α ), 

υποδιαιρεί καί τό δεύτερον τούτο μέρος είς τέσσαρα κεφάλαια (Ε'-ΙΓ), <1>ν 

προτάσσει «Γενικά προλεγόμενα» (σ. ε'- ιδ') καί «Λευτερον παράρτημα τοΰ 

κεφ. Α'» (σ. 1 - 13) 1 καί επιτάσσει «Αλφαβητικόν πίνακα τών κυριωτέρων 

δνομάτων καί πραγμάτων, τών άναφερομένων είς άμφοτέρους τους τόμους 

τής Φωτιείου βιβλιοθήκης» (σ. 254 - 270). 

Τά κείμενα τών τεσσάρων τούτων κεφαλαίων δημοσιεύονται κατά συν¬ 

έχειαν καί δη τοΰ Ε' κεφαλαίου από σελίδος 115 - 167, τοΰ κεφαλαίου 

1 Πραγματεύεται περί εγγράφου, μαζμπατά, τών έν Κιονσταντινουπόλει Μητρο.-το/.ι- 

τών ύποβληΟέντος είο τύν Σουλτάνον Συυλεϊμόν τόν Β (1986-1691) έκ τής συλλογής 

τού Ί- Χότζη παραθείων καί φωτοτυπίαν αυτού. Τό κείμενον τού τουρκικού τουτου 

έγγραφου διά λατινικών χαρακτήρων μετά μεταφράσεως είς τήν ελληνικήν παραθέτει 

έν σελώι 113 έ. τού παρόντος τόμου. 
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αϊτό σε/.ώος 107-190, τοϋ Ζ' κεφαλαίου από σελίδος 190-234 καί τοΰ Η 

κεφαλαίου &ηο σελίδας 235-253, προτάσσονται δέ τούτων, πάλ,ν ν.«τΓ0ϋ 

εχειαν, προλεγομενα άναφερόμενα εις έκαστον τούτων (σ 14-112) »„) V 

€,' ™ Ε' «*»<* 14 - 52 καί τά * τό I ά*ό σελίΐς ^βα 
ία εις τη Ζ' απο σε/,ίδος 70 - 90 καί τά εις ιό II' Οπό σελίδος 91 - 1 12 ’ 

Εν τω I·/ κεφαλαίφ δημοσιεύοντα. κείμενα άναφερόμενα είς τά Έκκλ„ 

σιαστικα δικαστήρια, τας αποφάσεις αυτών καί τά διαζύγ.α. Έν ,ώ 

κεφα/.αιφ δημοσιεύονται κείμενα άναφερόμενα είς τήν Αλληλογραφίαν τοΓ, 

πατρ,αρχου ^Αντιόχειας Στλβέσ,ρου. Έν τφ Ζ' κεφαλαίω δημοσ ευοντα" 

κείμενα εκ τη; συλλογής τού 2. Άρ,σταρχη Βέη μεγάλου Λογοθέτου καί δή 

1) I οηγοριου , ' αλληλογραφία (1842- 1867) ο. 190-202. 

Π] 22'λ^ δΐ0ρΐσ^ίση? έΛΐτ'°π,1ς ΰ'Τ0 Πΐς 'ενικ^ ουνελευσειος η, 22 Απρίλιον! 18ο6 προς Ιξετσσ,ν της μεταξύ τον οικουμενικού Ιΐατραφ 
χειου κάκτων Βουλγάρων υφισταμένης δ,αφοράς, ώ; καί ίπ,στολή του 'Αλε. 

ξανΟρου Εξαρχον προς Κωστάκην Μουσοΰρον σ. 202 - 226 

3) “Εγγραφα σγεπκά πρό; τά Ιν Έλλάδ, κτήματα τού πατρ,αργείου 
Ιεροσολύμων και άλλων μονών ο. 227-231. 

4) ^Αλληλογραφία προς τον "Αγγλον ίερέα Ε. Χάρτελυ σ. 231 - 2.32 καί 

·'>) ιδιαίτερα αλληλογραφία του οίκουμ. πατρ,άρχου Ίωακεία Γ' χαί 

Κ. Μουοουρου περ, των εν Ρουμανία μοναστηριακών κτημάτων ο. 232 - 234 

Εν τφ κεφαλαίφ τέλος Η ' δημοσιεύονται κείμενα άναφερόμενα είς τήν* 
βυζαντινήν εποχην και δη · ^ 1 

σ. 233-24α? "Ίί “Υί“? λεΐ10υργί“? ’!β10 Τ0Ϊ Γ“0ν ι,1ς μεΥ«λης εκκλησίας 

. 2) ’1ωίσ“φ !εΡ“ρ)(0” *α1 Ι4Ρό"ί>·ου πρωτοσυγκέλλου άποκρίσε,ς πρός τας 
ερωτήσεις, ας ηρωτησεν ό ευλαβέστατο; έν ίερευσ,ν κύριο; Γεώργ,οτ 6 Δρα- 
^,ινος, προς ον το προοιμιον σ. 240 248 ' 1 

3) Γερμανού πατρ,άρχου λόγος είς τήν Αρχήν τής ίνδίκτου σ. 249-251 καί 

,,' _10Ι“λ“' Ι,α8πεων Τής αυτής σχολής πρός άλλήλους σ. 251 - 253 

Το,ου,ον εν δυνατή συντομία τό περ,εχόμενον τού δευτέρου τόμου τής 

τατΓκεό ^ < βΦλ.οβήχ.η αίίτη περιέχει πολύτιμό- 
τατα κείμενα δ,αψωτιζοντα την εκκλησταστικήν ήμών ιστορίαν, είνατ δ' άξιος 

β ρμων συγχαρητηρίων ο σεβ. Γεννάδιος διά τήν |„μέλει«ν καί προσοχήν 

με.) ης συνελεξε και εξεδωκε τά κείμενα ,αΰτα. Τά προτασσόμενα των κει- 

μενων τούτων πρ,,λεγομενα άποδε,κνύουσιν είς πάντα άμερόληπτον κριτήν 

Μ “ ε1αΓ“ συγγραφεως καί τήν σπουδαίαν τών κειμένων τούτο» 

συμβολήν προς διαφωτισμόν τής έκκλησ,αστικής ήμών ιστορίας τής εποχή- 
ε,? ην ταυτα αναφερονται. ' ’ 

Κ. ΔΥ0Β0ΥΝΙΩΤΗ2 
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Οβοΐ·# 8ίαάίηιϋΙΙει·, Μκΐιαϊΐ ΟΙιοηΐαΙΰΒ, Με/τοροΗΐ νοη ΑίΙιβη [οι. 

2138— οα. 13231- Κονι 1034. Σελ. 202.—Άνατνηαχιις εκ τον περιο¬ 

δικού «ΟηβηίαΙΐα Γ/ιήΒίΐαηα». Υοί ΧΧΧΙΙΤ—2 Στ. 01. Ρόύτηα- 

ηο — Ματ/ίο .1934. 

Τό θέμα «Μιχαήλ Χωνιάιης, μητροπολίτης Αθηνών» αποτελεί αυτό 

καί}’ εαυτό ζήτημα μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ο μέχρι των 

άοχών τής 13^ εκατοντ. άκμάσας μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ ό έκ Χωνων, 

ίξ ου καί Χωνιάτης, συναποτελεΤ μετά τοΰ Ευσταθίου Θεσ/κης, του καί διδα¬ 

σκάλου ίου. καί του αδελφού του Νικήτα Χωνιάτου, μίαν τών λίαν ένδιαφε- 

ρουσών φυσιογνο3μιών τοΰ ήμετέρου έθνους κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν. 

Τήν μεγάλην αξίαν καί σημασίαν, τήν οποίαν έχει ή έρευνα τοΰ βίου καί 

τοΰ έργου τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου, πρώτος έκ τών ήμετέρων κατειδεν ό αοί¬ 

διμος Σ π υ ρ. Λάμπρος, όσης έν τφ εργω του: Λί Άθήναι περί τά τέλι] 

χοΰ δτοδεκάτου αίώνος κατά πηγάς ανεκδότους. Εν Αθήναις 1878, έδωκεν εν 

τι~Ι εισαγωγή σύντομόν τινα, άλλ’ έμπερισιατωμένην σκιαγραφίαν τής μεγά¬ 

λης τοΰ Χωνιάτου φυσιογνωμίας. Τό προηγουμενον μάλισταΡέτος ειχεν ουτος 

δημοσιεύσει έν τω περιοδικώ «Αθηναίο)» 6 {1877] 3ο4 - 307 ,περισπουδα- 

στον άρθρον περί τής βιβλιοθήκης τοΰ μητροπολίτου *Αθηνών Μιχαήλ Άκο- 

μινάτοΐ'. Έπίσι^ς κατά τό έτη 1879 καί 1880 έζέδωκεν ο αυτός σ. εν δυσΐ 

τόμοις τά σωζόοενα τοΰ Χωνιάτου. Κατά δέ ιό 1904 μειαφράσας τήν περί- 

φημον τοΰ Γρηγορυβίου ιστορίαν τής πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους 

αιώνας είς δυο τόμους έκαμε σπουδαιοιάτας προσίΐήκας είς όσα μάλιστα 

άφεώρων τον. Μιχαήλ Χωνιάτην. 5Λλλ5 ό εΰ τύχη σας έπΊ εσχάτων νά συντε- 

λέοη περισσότερον είς τον πλουτισμόν τών περί τοΰ Χωνιάτου γνώσεων μας 

είναι ό καθηγητής Κ. Λυοβουνιώτης, οστις, έκ τών καταλοίπων τοΰ αείμνη¬ 

στου Λάμπρου δημοσιεΰσας τας κατΐ)χήσεις τοϋ Μιχαήλ5, σπουδαίως συν- 

έτεινεν είς τήν πρόοδον τής περί τοΰ Χωνιάτου έρευνης2. 

ΤΊ περί ιυΰ Μιχαήλ Χωνιάτου φιλολογία, ώς δεικνύει καί έν τή Εισα- 

γωγή τοτ< ό ΒίαόΙπιαΙΙοΓ, δεν είναι μικρά. Τουναντίον καί είς πλήθος ικανή 

καί είς αξίαν λίαν σημαντική. Αλλ ώς δικαίως παρατηρεί ο σ. έν σελ. 135 

|8]3 «καί μετά τάς άξιολόγους ταΰτας επί μέρους πραγματείας έ'λειπεν ακόμη 

'· Κω νστ. Δυοβουνιώτου, Λί ανέκδοτοι κατηχήσεις τοΰ Μητροπολίτου Αθηνών 

Μιχαήλ Άκομινάτου. Πρακιικά τής Ακαδημίας Αθηνών 3 [1928] 29(1 315. Ορα καί 

«Νέον Έλληνομνήμονα» 21 [1927] 411 -420. 

? Πιρΐ τών Έλλή\ων τε καί ξένων, ιών άσχοληθέντων περί ιόν Χωνιάτην ορα 

ΚίεάίηηϋΙΡΓ σ. 131 [9]— 137 ]15], ώς καί τήν αυτόθι βιβλιογραφίαν. 

3 Λύγφ τής έκ τοΰ περιοδικού «ΟγιοιιΤοΙιο. Ι.ίΐπδΐΐΕΠίΐ» άνατυπο^σεως τής [ΐελέιης, 

κατέσιη τεχνικώς δύσκολος, φαίνεται, ή αποφυγή τής διπλής άριθμήσεως τών σελίδων, 

τοΰθ’ όπερ δυσχεραίνει κάπως τάς παραπομπάς. 
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η βιογραφία, ήτις θά συνετάσσετυ επί. ιή βάσει των όλων πηγών ιης ζωής τοΟ 
Μιχαήλ καί τής έρεΰνης ιής συγχρόνου ιστορικής παραγωγής». Την έλλειψή 
ταυτην προσπαθεί δια τής προκειμένης μελέτης του νά συμπλήρωσή ύ ΒίατΗ- 

ιηΰΙΙβΓ ι. Βάσις τής ιστορικής του έκθέσεως υπήρξαν αυτά τά έργα του Χωνιά, 

του, μάλιστα δε αί έπιστολαί του, και αί άλλαι συναφείς προς τό θέμα του 
πηγαί. II έρευνα δέ αυτή των πηγών ώθησε ιόν σ. είς Ιμπεριστατωμένην 
επί των χψφ. έρευναν, αποτελούσαν εν των σπουδαιότερων κεφαλαίων τής 
όλης πραγματείας. Ιην διάρθρωσιν δε τής όλης εργασίας επέτυχε διά του 
ακολούθου μεθοδικότατου τρόπου: Διήρεσε την όλην μελέτην του είς δυο 
γενικά τμήματα, ώ ν το πρώτον περιλαμβάνει την καθαρώς ιστορικήν έκθε- 

σιν, τό δέ δεύτερον, έν εί’δει παραρτημάτων (ΕχΙαίΓδΰ), πραγματεύεται διά¬ 

φορα προβλήματα σχετικό πρός τό θέμα, τής επιστημονικής λΰσεως των 
οποίων επιλαμβάνεται. Ιδού ό καθόλου σκελετός τής μελέτης ταΰτη: Εισα¬ 

γωγή. Μιχαήλ Χωνιάτης, μητροπολίτης Αθηνών; I. Νεανικά έτη έν Χωναϊς. 

II. Εν Κ/πόλει. III. Ώς μητροπολίτης έν Άθήναις. 1 κεφ. Αί Άθήναι κατά 
τον 12ον αί. 2 κεφ. Μιχαήλ Χωνιάτης ώς μητροπολίτης Αθηνών επί "Αλε¬ 

ξίου II. καί Ανδρονίκου I. [1182-1185]. 3 κεφ. Έπί Ισαάκ II. Αγγέλου 
[1185- 1195]. 4 κεφ. "Επί "Αλεξίου III. Αγγέλου [1195- 1203]. 5 κεφ. ΤΙ 
καταστροφή τού κράτους. IV. Έν τή έξορία, 1 κεφ. Είς άναζήτησιν κατα¬ 

φυγίου, 2 κεφ. Αί πολιτικοί καί εκκλησιαστικοί σχέσεις είς την φραγκικήν 
ηγεμονίαν των "Αθηνών. 3 κεφ. Έπί τής νήσου Κέας [1205- 1217]. 4 κεφ. 

Έν τώ μοναστήρια) τού Προδρόμου έν Μουντινίτσα [1217-03. 1222]. Παραρ¬ 

τήματα (Εχ1<ιιγ5ο). 1.ΤΙ παράδοσις των χφφ. των έργων τού Μιχαήλ Χωνιά- 

του. 2. Η αμοιβαία σχέσις ιών χφφ. καί ή προέλευσις άμφοτέρων ιών χρο- 

νικώς διατεταγμένων συλλογικών εκδόσεων. 3. ΤΙ χρονολογία των έργων 
τού Μιχαήλ Χωνιατου. 4. 16 ψευδοοικογενειακόν όνομα Άκομινάτος. 5. Πότε 
ήλθεν ο Μιχαήλ Χωνιάτης ώς μητροπολίτης είς "Αθήνας: 0. Τό "Υπομνη¬ 

στικόν τού Μιχαήλ Χωνιάτου πρός τον αύτοκράτορα "Αλέξιον III. 7. Ευθύ¬ 

μιος Μαλλάκης, μητροπολίτης Νέων Παιρών. 8. "Ιωάννης Χρύσανθος, μητρο¬ 

πολίτης Θεσ/κης.— Πίνας αλφαβητικός (προσώπων, λέξεων πραγμάτων). 

Εκ των δυο τμημάτων τό δεύτερον, τό των Παραρτημάτων (ΕχΕυτδο), 

παρέχει τήν σημαντικωτεραν επιστημονικήν συμβολήν είς τήν περί τού X. 

έρευναν. Εν τω δευτέρφ τούτω τμήμαιι τά τρία πρώτα θέματα, ήτοι «ή 
παράδοσις των χφφ. των έργων τού Μ.Χ.», «ή αμοιβαία σχέσις των χφφ. 

καί η προέλευσις άμφοτέρων των χρονικώς διατεταγμένων συλλογικών εκδό¬ 

σεων» καί «η χρονολογία των έργων τού Μ. X.», άποτελούσι τήν κορωνίδα 

Η μελέτη είναι εναίσιμος διατριβή έξελθούσα έκ τού φροντιστηρίου τού σοφού 

βυζαντινολόγου καί καθηγητοδ τής μέσης καί νέας Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας 
έν τφ Πανεπιστήμια) τού Μονάχου κ. Ρι&οκ ΌϋΙβΟΓ. 

τής όλης μελέτης. Μέθοδος εξαιρετική καί βαθεια παρατηρητικότης χαρακτη- 

ρίζουσι καί τά τρία ταύτα έπί μέρους θέματα. Ή κριτική των χφφ. έρευνα, 

ό μεταξύ των παραλληλισμός καί ή αμοιβαία σύγκρισις, έφερον εις τό λίαν 
ενδιαφέρον συμπέρασμα, ότι τά έργα τού Μ.Χ. παρεδόθησαν μεχρις ημών 
είς δύο σώματα (οοτροτ^) κατά χρονολογικήν σειράν διατεταγμένα, κατά 
μεγίστην δέ πιθανότητα, ύπ’ αυτού τού Χωνιάτου. Τό πρώτον σώμα περι¬ 

λαμβάνει τούς λόγους, τός έπιστολάς καί τά ποιήματα, τό δέ δεύτερον τάς 

κατηχήσεις 
Προ τού σ. τό ζήτημα τής χρονολογικής διατάξεως τών έργων τού X., 

καί δή ΰπ" αυτού τού ίδιου, έξήτασεν έπιτυχώς ό Σπυρ. Λάμπρος1, όστις 
ακριβώς είς τό αυτό κατέληξε συμπέρασμα. Ό 3ΐΗ.<1ί:ηιϋ.11εΓ όμως, ευρυτερον 
διαπτύξας τό ζήτημα καί πάντα τά μέχρι τού δε υπάρχοντα σχετικά χφφ. 

συγκρίνας, προήγαγε τό μέχρι τοΰδε πιθανολογούμενο)- περί τής χρονολογι¬ 

κής τών έργων τού X. διατάξεως, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, είς βεβαιότητα. 

Ή σπουδαιότατη αΰιη έρευνα τού 3ί3θ1ΐ:τηΐϊ1]6ΐ· τά μάλιστα θέλει συμβαλει 
καί είς τήν ακρίβειαν νέας τυχόν τών έργων τού X. κριτικής έκδόσεως, πλη- 

ρούσης τάς σημερινός επιστημονικός απαιτήσεις. Έκ τής ^συγκριτικής τών 
χφφ. έρεΰνης προκύπτει κατά τον σ. δτι τό από τού 16ου αί. ώς οικογενεια¬ 

κόν τών αδελφών Μιχαήλ καί Νικήτα τών έκ Χωνών ΐσχύον όνομα « Ακομι- 

νάτος», προήλθεν έκ κακής παλαιυγραφικής άναγνώσεως παρά τού φιλολόγου 
ΗϊβΓοηγιητΐ8 \Υο1£2 τών λατινιστί γεγραμμένων λέξεων «α Οΐιοηΐδ» παρανα- 

γνώσαντος Αοοηιίη3Ηΐ5. ΙΙαρά τό εύλογοφανές τών ισχυρισμών τού δίαάΐ- 

ιηίΐΙΙβΓ, άς μάς επιτραπή νά άμφιβάλλωμεν, έφ’ δσον πλεΐσται ά'λλαι σχετικαί 
πηγαί είναι ακόμη ανεξερεύνητοι, έξ ών ασφαλέστερα καί θετικώτερα θά 
ήδύναντο νά εξαχθώ σι συμπεράσματα. "Αλλωστε δεν είναι εύκολον νά δεχθή 
τις δτι φιλολογική φυσιογνωμία ώς ή τού \Υο1£ ήτο δυνατόν νά περιπέση 

είς τόσον χονδροειδές παρανάγνωσμα. 

"Ως πρός τό ζήτημα τού χρόνου τής μεταβάσεως τού Μιχαήλ είς τήν 
Μητρόπολιν τών "Αθηνών συμφωνεί ό σ. πρός τήν γνώμην τού Λάμπρου3, 

ότι δήλα δή αύτη έγένετο τό δεύτερον ήμισυ τού 1182 έτους. 

Ή έκδοσις του “Υπομνηστικού του X. πρός τον αύτοκράτορα "Αλέξιον 
III. "Άγγελον [ 1195- 1203] σ. 283 [ 161 ] — 286 [ 164] μετά τών ακολου¬ 

θούντο) ν σχολίων καί κριτικών παρατηρήσεων, είναι όμολογουμένως άρίστη. 

"Εξαίρετος επίσης είναι ή σύντομος ιστορική προσωπογραφία τών δύο μητρο- 

1 Μιχαήλ ’Ακομινάτου τοΰ Χωνιάτου τά σφζόμενα. Έν Άθήναις 1879 τ. I. Εισαγωγή 

σ. να' έ. 

2 Νϊσείαε Αοοιηίηαϋ Οιοηΐ&ίαε... Ιήδίοηα... Ηΐετοηγιηο ντιοΐίΐο ΐηίετρΓεέε. Β&δί- 

Ιεαε 1557. Παρά δί αάίιηΰΐΐεΐ' σ, 274 [152]. 

3 Σπυρ. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου τά σφζόμενα. Έν Άθή- 

ναις 1879 τ. I. Εισαγωγή σ. ιη' έ. 
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πολιτών Ευθυμίου Μαλλάχη ’·, Νέων Π «τρων καί Ίωάννου Χρύσανθού Θεσ¬ 

σαλονίκης. 

Τό ζήτημα των επιστολών του Γεωργίου Τορνίκη, ιών υπό του Λάμ¬ 

προν εν τή αρχή των έργων του X. Ικδαθεισών 2, ουδόλως θίγει ό σ. "Εν 
τή Εισαγωγή του μάλιστα (σ. 137 [15]) έκαμε την ΰήλωσιν δα προτίθεται 
ιδιαιτέρως νά άσχοληθή επί του ζητήματος τούτου, διότι αμφιβολία τφ έγεν- 

νήΟη, εάν πράγματι εις τον X. απευθύνονται αΰται ή προς άλλον τινά ποο- 

ηγοΰμενον μητροπολίτην Αθηνών. Άλλ* ακριβώς διά την αμφιβολίαν αυτήν, 

εις ήν ή επί τοΰ ζητήματος τουτου έρευνα τον ωδήγηοεν, έπρεπε νά μή 
παραλείψη ιήν έν τφ δευτέρω τμήματι (ΕχΕατ^ο) ιδιαιτέραν άπόδειξιν τής 
θέσεώς του, αφού μάλιστα διά την λΰσιν χρονολογικής τίνος απορίας καί 
μόνον (σ. 136 [ 14]) έκρινε σκόπιμον, καί πολύ όρθώς, νά άσχοληθή μέ την 
προσωπογραφίαν τοΰ "Ιωάννου Χρύσανθού Λ. 

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις άφορώσι εις τό έργον τοΰ Βίαάίηιϋΐΐοτ 
ώς δλον, ιός καί την μεθοδολογικήν του άποψιν. Ώς προς τό περιεχόμενον 
έχομεν νά παρατηρήσωμεν χά ακόλουθα. 

Τό τοΰ πρώτου τμήματος περιεχόμενον, καθαρώς ιστορικόν, επί τή βάσει 
τών πηγών καί τής όλης συγχρόνου φιλολογίας έκτιθέμενον, παρουσιάζει την 
έξης έλλειψιν. οτι δέν έξαίρει προσηκόνιω; τον «μητροπολίτην», δηλ. ιόν θεο¬ 

λόγον Χωνιάτην, ούδ έρευνα από τής άπόψεω; ταύτης τον X. ώς έκκλι)σι«στι- 

χύν ρήτορα καί ηθικολόγον. Ή δράσις τοΰ X. ή κοινωνική είναι όμολυγου- 

μένως θαυμαστή. Καί έν αυτή θά ήδΰνατό τις νά αναγνώριση τον αληθή 
χριστιανόν ιεράρχην καί τον γνήσιον θεολόγον καί ηθικολόγον. Άλλ5 ακριβώς, 

λόγω τής μεγάλης καί πολυμερούς τοΰ ιεράρχου τουτου φυσιογνιομίας— άς μή 
παροράται δέ δτι πρόκειται περί ιεράρχου —ήτο απαραίτητος καί ή έκ θεολο- 

γικής άπόψεως έξέτασίς του. Ό Βίαάΐιηϋΐίει* άπορροφάιαι έκ τοΰ κοινωνικού, 

1 ΙΙαρατηρηιέον δη περί ιοί οικογενειακού ονόματος ιυϋ Ευθυμίου «Μαλάκης» 

ούδέν μνημονεύει ύ 5 Ιβ ιί I ηι ΰ 11 υ γ, παρά ιήν «κπεφραομένην γνώμην τοΰ χε Λάμ¬ 

πρου καί I Γβ τι. Όρα δ! πυρ. Λάμπρου, Μ. Λ. χού Χωνιά ιου ιά σωζύμενα, ν. II., 
559 καί Μ αχ Τ γ ο α, Περί Ευθυμίου Νέων ΙΤαχρών χοΰ Μαλάκη. Δελτίον χτης 'Ισχο- 

ρικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 5 [ 1896- 1900] 197 -218. Έν ο. 198 

λέγει ο Ττ οιχ και εξής: «Πρύς ιουχοις δ’ όρθώς αναγράφει ύ Λάμπρος, δχι έν χινι ιών 

έπιοιολών χοΰ μεγάλου όρουγγαρίου Γρηγορίου χοΰ Άνχιόχου έν τώ Έσκουριαλίω 

κωδικι Υ ·— II — 10 ανεφέρειο τό οικογενειακόν όνομα τοΰ Ευθυμίου, υατις έπωνομά- 

ζετο Μαλάκης>. — Λί 80 έπισχολαί χοΰ Ευθυμίου Μαλάκη, αί υπό ιό όνομα τοΰ Ενθυ¬ 

μίου Ζιγαβηνυΰ κακώς φερόμεναι, άντιγραφείσαι υφ’ ημών έκ χοΰ οοά. Βογοϊ. 76 ] — 

Ρΐιίΐ. 1486] θα δημοσιευθώοιν έν εύΟέιω καιρφ. 

? II., 409-429. 

ΙΙερι του Γεωργίου Τορνίκη ορα Σπυρ. Λάμπρου, Μ. Λ. ιυϋ Χωνιάχου χά 

°ώζόμενα ... χ. II.. 409 ε., 414 καί 618. Όμοίως 'Α. Παπαδοποιίλου- Κεραμέως, 

Ευθύμιος Μαλάκης, μητροπολίτης Νέων ΙΙατρών, Έν ’Λθήναις 1908 σ. 87. 
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οικονομικού καί φορολογικού παράγοντος τής εποχής έκείνης— πράγματα, 

άτινα εκθέτει τφ δντι μετά περισσής ένημερότητος καί ακρίβειας. “Αλλά καί 
υ Ιεράρχης τής ορθοδόξου εκκλησίας Μιχαήλ ό "Αθηνών άπήτει καί την από 
τής θεολογικής πλευράς άνάλογον έρευναν. Καί περί τοΰ ύφους δέ. καί τής 

γλώσσης τοΰ X. ούχί αρκούντως πραγματεύεται βϋίκΙίηιϋΙΙοΓ λ 
Σφάλματά τινα ορθογραφικά, παρά τον έν τελεί τοΰ βιβλίου παρατιθέ- 

μενον πίνακα διορθώσεων τών έν κειμένω παροραμάτοη·, διέφυγον την προσ¬ 

οχήν τοΰ διορθωτοΰ. Καταχωρίζομέν τινα, τά όποια, &ν καί δέν φαίνονται 
πολύ σπουδαία, προσκρούουσιν δμως όπωσοΰν εις την δικαίαν τοΰ αναγνώ¬ 

στου άπαίτησιν, σελ. 144 [22] ύποσ. 2 Ελλάδος-· Ελλάδος, σ. 150 [28] 

νοΓίΰησ;5Γ6θ1ιί — νβΓίιι^ιιηο'δΓοοΙιϊ, σ. 180 [58] ύποσ. 1 ΤΙ Ναύπλια — 

Ή Ναυπλία, σελ. 184 [62] ύποσ. 1 Μεγ. Έλλην. έγκυκλ. — Μεγ. Έλλην. 

"Εγκυκλ., σ. 199 [77] ύποσ. 1 και σ. 208 [86] ύποσ. 3 καί σ. 294 [172] 

Άποκαύκος—“Απόκαυκος, σ. 209 [87 ] δπω; — δπως, σ. 238 [116] ούτε — 

ούτε, σ. 241 [119] διαθέσιως—διαθέοεως, σ. 242 [120] ΟιαιΊορΙινΙαΙίβδ 
— Οΐιατίορίιγίαχ καί άγεννών — αγενών, σελ. 245 [123] βασιλεύουσαν — 

βασιλεύουσα, σ. 254 [132] αρχής — αρχής, σ. 260 [138] υιέ — υιέ, σ. 266 

[144] έπ" ώφελε.ία — έπ’ ώφελεία, σ. 310 [188] κυβερνήτον—κυβερνήτου. 

Καί τό έν σε?.. 135 [13] άναφερόμενον έργον τού Μ&(1ιϊη5 λ\Τ11ηΗοίθΓ, 

ΑροΙίΑίιΕο» νοη Νπαρπ1<Ιοδ ίη Αείοΐίοη [περίπου 1155-1233], 

έσφαλμένως φέρεται ώςέκδοθέν έν Ιμχ46πγ£' έδημοσιεύθη έν Κτείδίπ^ τω 1913. 

Έν σ. 229 [ 107] ένθα μνημονεύονται οί βυζαντινοί τίτλοι «κριτής τοΰ 
βήλου» καί «λογοθέτης τών σεκρέτων» ώφειλεν ο σ. νά δηλώση δι’ δλίγων, 

τίς ή σημασία αύτών.Ή αυτή παράλενψις προκειμένου περί τοΰ τίτλου «λογο¬ 

θέτη; τοΰ δρόμου» εκ τών σχολίων έπι τοΰ Υπομνηστικού (σ. 286 [ 164], 5). 

Έν τελεί παρατηροΰμεν δτι άφθονωτέρα χρήσις τών λόγων αύτοΰ τοΰ 
X., ήθελεν έντονώτερον έςάρει σημεΐά τινα τής ιστοριογραφίας. Επί παρα- 

δείγματι έν σ. 138 [16] ύποσ. 5 καί 6, ο. 139 ( 17] ύποσ. 7, σ. 154 [32] 

ύποσ. 3, σ. 183 (61 ], ιδία δ5 έν ύποσ. 5, ένθα ύ λόγος περί τής θλίψεως 
τού X. έκ τής πτώσεως τοΰ κράτους. Όμοίως έν σ. 192 [70], δπου γίνεται 
λόγος περί τοΰ θανάτου τοΰ μικρού υιού τοΰ ανεψιού τού X. Γεωργίου, κρα- 

τηθέντος έν Άθήναις παρά τών Φράγκων ώς ομήρου καί μετά ταΰτα θανα- 

τωθένιος. 

1 Περί χυϋ ύφους καί τής γλώσσης χοΰ X. άνάγνωΟι Σ π υρ. Λάμπρο ν, Ένΰ’ άνωχ. 

χ. I. Εισαγωγή σ. λθ' - μα'. «Αί δύο αύχαι βίβλοι», δηλ. ό Όμηρος καί ή αγία Γραφή, 

λέγει ό Λάμπρος (σ. μ'), < η χοΰ αρχαίου ελληνισμού καί ή τής θεολογικής παιδείας, 

είνε πάντοτε άνοικταί προ χών νοερών αόεοΰ οφθαλμών έκ τών δύο χούιων πυξίδων 

ιής Πανδώρας εξάγει τάς ψηφίδας, αΐτινες μέλλουσι νά διανθίσωσ» τοΰ λόγου αύτοΰ 

χήν εικόνα». 

ΕΠΕΧΗΡίε Εταιρειας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ , 32 
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Παρα τάς επί μέρους ταύτας παρατηρήσεις, το εργον του δία(3ίπιϋ116Γ 
σπουδαίαν πρόκειται νά καταλάβη θέσιν εν τη βυζαντινή φιλολογία των νειο- 

τέρων χρόνων. Δεν δΰναταί τις παρα νά θαυμάση, αληθώς, τον νεαρόν |πι[ 

στήμονα διά τάς άκρ.βεις επιστημονικός του γνώσεις, διά τάς κριτικός παρα' 
τηρήσεις και εμβαθύνσεις του, διά την ύποπτευτικήν καί διαγνωστικήν ίκα_ 

νότητά του, διά τήν διαύγειαν τιόν αντιλήψεων καί την σαφή «ποδεικτικότητα 
των θέσεων του, διά τήν σαφήνειαν καί απλότητα τής διηγηματικής έκθέ- 

σεώς του, κυρίως όμως διά τήν άρίστην γνώσιν τής δλης περί του ζητήματος 

τουτου φιλολογίας -- άφθονωτάτης άλλωστε — καί διά τήν υποδειγματικήν 
μεθοδικότητα τής πρωτοτΰπως σχεδιασθείοης εργασίας του. Τον νέον βυζαν- 

τινολόγυν συγχαιρομεν εϊλικρινώς.Ή βυζαντινολογία άποκτα έν τφ προσώπου 
του ενθουσιώδη καί ικανόν σκαπανέα. 

Έν Μονάχφ 1934. 

ΚΩΝ. Γ. ΜI ΙΟΝ IIΣ 

'Λγαϋ·. Ξηρονχάκη, ΊΙ Βενετοκραιονμένη Ανατολή, Κρήτη και Επτάνησος, 

Μετά προλογου ίυιο Γ. Ν. Χατζώάκι και κριτικόν σημειώματος νπο 

X. Βέη, 'ΛΘήνησι, 1934, σελ. ιε' + 290. Σγ. 8 ον. 

Ο Ιΐανοσιολογ. Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, αρχιμανδρίτης τής έν Βιέννη 
ελληνικής εκκλησίας τής 'Αγίας Τριάδος, γνωστός καί έξ άλλων εργασιών 
περί μεσαιωνικής Κρήτης, αφιερώνει τήν υπό τον ανωτέρω τίτλον περισπού- 

δαστον πραγματείαν εις τήν μελέτην τής εσωτερικής καταστάσεως τής Κρήτης 
καί των Τονίων νήσων ύπό τήν βενετικήν κυριαρχίαν. 'Ως κυρίαν πηγήν — 

σχεδόν αποκλειστικήν - ύ συγγραφευς έχρησιμοποίησε τήν ανέκδοτον, μακράν 
και πλήρη πολυτίμα>ν ειδήσεων έκθεσιν (ΕΠ>γο άο ίηίοπιΐΗΐίοπ) του Πέτρου 
Καστροφυλακα, ό όποιος συνώδευσεν ώς γραμματεύ; τούς συνδίκους καί 
ελεγκτάς Ιωάννη ν ΟπΚί καί Ιούλιον Οατζοπί, άποσταλέντας χάριν γενικής 
έπιθεωρησεως εις τάς βενετοκρατουμένας νήσους κατά τά έτη 1532- 1584. 

Το εργον διαιρείται εις τέσσαρα μέρη. Μετά πρόλογον τού κ. Χατζιδάκι 
και κριτικόν σημείωμα τού κ. Βέη, ό κ. Ξηρουχάκης, έν τή Εισαγωγή (σ. 1-20), 

εξετάζει τά κατά τήν αποστολήν των δύο ελεγκτών, δημοσιεύων διάφορα 
έγγραφα καθορίζοντα τον σκοπόν καί τον τρόπον τής Ιπιθεωρήσεως ταΰτης. 

. 10 πρώτον μέρος (σελ. 21-77) άφ.ερούται εις τήν μελέτην των κοινω¬ 

νικών τάξεων έν Κρήτη καί εν γένει εις τήν κοινωνικήν όργάνωσιν τού πλη¬ 

θυσμού τής μεγαλονήσου. Ό Καστροφύλακας διακρίνει τούς Βενετούς εύγε- 

νεις της Κρήτης (κα βαλ ιέ ρους), οί όποιοι έλάμβανον ενεργόν μέρος εις 
τά κοινά καί συνεισέφερον εις τά βάρη διά τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν τής 
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νήσου, τούς Άρχοντορρω μαίους, ο! όποιοι διά τάς προς τήν Βενετικήν 
Δημοκρατίαν υπηρεσίας των έ’τυχον προνομίων καί άπετέλεσαν ιδίαν τάξιν, 

καί τούς κατοίκους τής υπαίθρου. Τών τελευταίων τούτων τήν κατάστασιν 
ό Καστροφύλακας περιγράφει μέ ζοφερά χρώματα. Εις ιδιαιτέραν κατηγορίαν 
κατατάσσει τούς Σφακιανούς, γενναίους καί τολμηρούς στρατιώτας, οΐ όποιοι 
ουδέποτε ήνέχθησαν τον ζυγόν τών εύγενών καί παρέσχον πράγματα εις τήν 
βενετικήν διοίκησιν τής Κρήτης. Παρεμπιπτόντως γίνεται λόγος περί τής 
δργανώσεως τής υπαίθρου καί περί τών αγγαρειών, εις τάς οποίας ύπήγοντο 
οί χωρικοί. Ιδιαιτέρως άξιοι προσοχής είναι οΐ στατιστικοί πίνακες τού 
Καστροφυλακα περί τών εύγενών, περί τού πληθυσμού τής νήσου κατά δια¬ 

μερίσματα, περί τής ελληνικής καί ιταλικής φρουράς, κλπ. 

Τό δεύτερον μέρος (σελ. 78- 124) φέρει τον τίτλον: Οίκονομολογία 
καί γεωργική1. Γίνεται έν αύτω κυρίως λόγος περί τής δημοσιονομικής 
καταστάσεως τής Κρήτης κατά τά έτη 1582-1584. Μετά σύντομον σημείωσιν 
περί τού διοικητικού οργανισμού τού επιτετραμμένου τήν διοίκησιν τού δημο¬ 

σίου χρήματος έν Κρήτη, ό συγγραφευς εξετάζει λεπτομερώς, επί τή βάσει 
τών ύπό τού Καστροφύλακα παρεχόμενων στοιχείων, τού^ προϋπολογισμούς 
τών ετών 1579*1581 καί 1582. Αναγράφονται αί πρόσοδοι τών ταμείων 
τής Κρήτης καί αναλύονται τά έξοδα (μισθοί ύπαλλήλίον, συντήρησις τού 
στρατού, δημόσιαι ύπηρεσίαι, δαπάναι υλικών, δαπάναι επισκευής καί συντη- 

ρήσεως δημοσίων κτιρίων, εκκλησιαστικοί δαπάναι, κλπ.). Τό κεφάλαιον 
τούτο είναι κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον, διότι παρέχει, πλήν τών περί φορολογι¬ 

κού συστήματος καί τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής νήσου ειδήσεων, 

καί πολυτίμους πληροφορίας περί τής στρατιωτικής καί πολιτικής διοικήσεως 
τής μεγαλονήσου. Ό Πανοσιολ. Ξηρουχάκης αφιερώνει καί τινας σελίδας εις 
τήν μελέτην τών νομισμάτων έν Κρήτη, τής σιτοκαλλιέργειας, τών μέτρων 
τών σιτηρών καί τών αλυκών τής Σούδας καί Σπιναλόγγας. 

Τό τρίτον μέρος (σελ. 127 - 175) άφιεροϋται εις τά δημόσια έργα τής 
Κρήτης. Έπί τή βάσει τών έν τή εκθέσει ιού Καστροφύλακα περιεχομένων 
ειδήσεων καί άλλων πηγών, ό συγγραφευς εξετάζει τά βενετικά «κτίσματα» 

τού Ηρακλείου, τού Ρέθυμνου, τού Παλαιοκάστρου, τών Χανίων, τής Σπινα- 

λόγγας καί τής Σούδας. Περιλαμβάνονται δε εις τά κτίσματα ταϋτα τά διοι¬ 

κητικά μέγαρα ιής Δημοκρατίας, τά οχυρωματικά έργα καί οί στρατώνες, οί 
λιμένες καί οί ναύσταθμοι, ιδρύματα κοινωνικής προνοίας, κλπ. Πλεΐσται 
πολύτιμοι πληροφορίαι περί τών εξόδων, τά όποια άπήτησαν ή άνέγερσις 
καί συντήρησις τών έν λόγφ κτιρίων, περί τού έν ταΐς άποθήκαις φυλασσό¬ 

μενου υλικού πολέμου καί περί τών δρων τής εργασίας έν τή μεσαιωνική 

1 Τό κεψάλαιον τοΰτο θά επέγραφαν πρασφυέστερον: Δημοσία οικονομία 

κ α ί γ ε ω ρ γ ί α. 
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Κρήτη συνεκεντρώθησαν εν τφ κεφαλαίφ τουτφ. Ιδιαιτέρα παράγραφος τγ{> 

μέρους τούτου (σελ. 171-17;)) άψιερούται εις τά δημόσια οικονομικά ιών 
Κυθήρων, τά όποια διοικητικώς ΰπήγοντο εις την Κρήτην. 

Μετά την άναχώρησίν των Ικ Κρήτης (κατά θέρος του 1588) οί δυο σύν- 
δικοι Οπϊΐί καί Οατζοπΐ επεθεώρησαν τάς κυριωτέρας των Ίονίων νήσων 
την Ζάκυνθον, την Κεφαλληνίαν καί τήν Κέρκυραν, ώς καί την εις χήν’ 

τελευταίαν ταυτην ύπαγομένην επί τής ηπειρωτικής ακτής πόλιν τής Πάργας. 

Ο Καστροφύλακας ουνέλεξε και περί αυτών διαφόρου: στατιστικός πληρο¬ 
φορίας, τάς οποίας ό Πανοσιολ. Ξηρουχάκης εχρησιμοποίησεν εν τή συγ¬ 

γραφή του τετάρτου μέρους του βιβλίου του (σελ. 176- 226). Αι έν λόγφ 
πληροφορίαι άφορώσι κυρίως εις τά δημόσια οικονομικά, τάς πλουτοπαρα- 
γωγικάς πηγάς, την διοίκησιν καί τον πληθυσμόν των νήσων. Αναγράφονται 
λεπτομερώς τα έσοδα καί έςοδα συμφώνως προς τούς περισωθένιας προϋπο¬ 
λογισμούς των ετών 1579, 1580, 1581 καί 1584. 

Έν επίμετρο) (σελ. 229-290) δημοσιεύεται έν τφ Ιταλικω πρωτοτυπώ 
ή περί τής αποστολής έκθεσις τού Ιουλίου Οατζοπί. 

* 
* Η·· 

Ή σύντομος καί κατ’ ανάγκην ελλιπής αυτή «νάλυσις άρκεΐ διά νά 
καταδείςη τόν πλούτον καί τήν σπουδαιότητα των υπό τού Καστροφύλακα 
περισωθεισών ειδήσεων, ώς καί τό ενδιαφέρον τής κρινομένης συγγραφής. 

Ο συγγραφευς επετέλβσε μετά πολλής προσοχής καί επιστημονικής ευσυνει¬ 
δησίας τό αναληφθεν έργον. Το βιβλίον του θά είναι απαραίτητον βοήθημα 
εις τους περί τήν ιστορίαν τής Κρητης και των Ίονίων νήσων ασχολού¬ 

μενους. Ακριβώς δέ λόγφ τής σπουδαιότητος τού βιβλίου κρίνομεν άναγκαΐον 
νά παραθέσωμεν κατωτέρω παρατηρήσεις τινός άφορώσας εις τήν μέθοδον 
έν γένει καί εϊς τινα ζητήματα επί μέρους. 

Ως έλέχθη ανωτέρω, τό έργον τού κ. Ξηρουχάκη έχει ώς πηγήν, σχεδόν 
αποκλειστικήν, τήν έκθεσιν τού Καστροφυλακα, τής οποίας - ώ: τουλάχιστον 
φαίνεται ακολουθεί τήν διάταξιν. Επομένως 6 αναγνώστη; έχει προ 
οφθαλμών την εικόνα τής καταστάσεως των βενετοκρατουμένων νήσων κατά 
τό ειη 1582- 1584, βλέπει δηλαδή τά πράγματα ώς εΐχον έν τινι ώρισμένη 
στιγμή καί όχι έν τή ιστορική αυτών άνελίξει. Έξαίρεσιν αποτελεί τό τρίτον 
μέρος περί δημοσίων έργων, έν τώ όποίφ ο ουγγραφεύς ανατρέχει ουχνότε- 
ρυν εις τό παρελθόν. Δεν πρόκειται λοιπόν περί μιας ευρύτερα; συνθέσεως, 

ώς θά ή δυνατό τις νά πιστευση, «πατώμενος υπό τού τίτλου >. Είναι δέ λυπη¬ 
ρόν δη 6 εκδότης περιωρίσθη τόσον πολύ εις τήν διήγησιν τού Καστροφυ- 

1 Θά ητο ίσως προημότερον νά δοΟη εις τό βιβλίον ύ τίτλος : Περί τής εσωτερικής 
καταστάσεως τής Βενετοκρατουμένης Ανατολής κατά τά τέλη του 17' αίώνος. 
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λακα και δεν επεχείρησεν, άφορμώμενος από των πολυτίμων τφ όντι πληρο¬ 

φοριών τής έκθέσεως και συμπληρών ταΰτας επί τή βάσει άλλων κειμένων 
καί εγγράφων, νά μάς δώση τό συνθετικόν έργον, τού οποίου διά τής εκδο- 

θείσης συγγραφής έπετέλεσεν έν μόνον τμήμα. Γνωρίζομεν καλώς δτι ή 
τοιαύτη σύνθεσις θά άπήτει μακράν προεργασίαν καί οτι ή ατελής έ'κδοσις των 
πηγών καθιστά τήν συγγραφήν κατ’ εξοχήν δυσχερή. Νομίζομεν έν τοΰτοις 
ότι τά υπάρχοντα στοιχεία θά έπέτρεπον εις τόν συγγραφέα νά παρου¬ 
σίαση άρτιωτέραν έκθεσιν τής εσωτερικής καταστάσεως των βενετοκρατου¬ 

μένων νήσων — καί κυράος τής Κρήτης — έκθεσιν, ή οποία θά ήτο δυνατόν 
νά συμπληοωθή διά μεταγενεστέρων ερευνών. 

Τουναντίον παρατηρούμεν εις τό υπό κρίσιν έργον οτι σπανίως γίνεται 
χρήσις πηγών, συγχρόνων ή παλαιοτέρων. Ή αποκλειστική αΰιη προσήλωσις 
εις τήν έκθεσιν τού Καστροφυλακα έβλαψεν αναντίρρητος τήν πραγματείαν 
τού Πανοσιολ. Ξηρουχάκη. Ή βιβλιογραφία είναι κατ’ εξοχήν πτωχή, εις 
πλείστα δέ σημεία ό αναγνώστης διαπιστώνει τήν ανεπάρκειαν των παρε¬ 
χόμενων εν υποσελίδιοι; σημειώμασιν ερμηνευτικών σχολίων. Επίσης θά 
καθίστατο εύχερεστέρα ή χρήσις τού βιβλίου, εάν προσετίθ^ιο εις το τέλος 
λεξιλόγιον των τεχνικών ελληνικών καί ιταλικών όρων. 

Καί ταύτα μέν όσον αφορά εις τήν μέθοδον. “Οσον δ’ αφορά εις τα επί 
μέρους παραθέτομεν κατωτέρω τινάς έκ των παρατηρήσεων, τάς οποίας έση- 

μειώσαμεν κατά τήν μελέτην τού έργου: 
Σελ. 23. «Ή καβαλαρία διηρέθη εις 6 μέρη «δετνοηίεπο» καλούμενα..., 

ή 56τν6ηί:0Π& δέ διηρέθη εις 24 καράτια (ο&Γ&ίίί)... ». Εξηγείται δέ έν 
υποσημειώσει ή λέξις καράτια ώς εξής: «Ή λέξις οαΓ&ηί ή οηγγβΙι είναι 
όμοια προς τό τό σημερινόν δειίιιτεπε, τά σκευοφόρα ζώα τού 
στρατού». Ή ερμηνεία αύτη φαίνεται απίθανος. Ύποθέτομεν οτι πρόκειται 
περί τής ελληνικής λέξεως κεράτιον (έξ ής αί λέξεις καρατιον, οαταί: κλπ.), 
τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον ή δετνεπίετία άπετελείτο, ώ: έλέχθη προ ολίγου, 
έξ 24 καρατίων, είναι δέ γνωστόν δτι τό βυζαντιακόν νόμισμα (χρυσούς, όλο- 

κότινον, ΰπέρπυρον) διηρεΐτο εις 24 κεράτια. Τήν ερμηνείαν ταυτην ενισχύει 
καί τό γεγονός δτι παρά Βυζαντινοί; άπαντώνται οί συναφείς δροι όλοκο- 
τιναρέα1 καί Υρετρεταία ίειτα 2, ήτοι καλλιεργήσιμος γη, τής όποιας 
ώρισμένη έκτασις, άγνωστος είς ημάς, ήτο αξίας ένος βυζαντιακού υπερπυ- 

ρου. Νομίζομεν δθεν δτι έν τή υπό Καστροφύλακα μνημονευόμενη λέξει 
δφείλομεν νά ζητήσωμεν άνάλογον σημασίαν. 

Έν ταις σελ. 38 κέ. έκδίδονται στατιστικοί πίνακες των εύγενών Κρήτης. 
Ό συγγραφευς αναγράφει τά οικογενειακά ονόματα ά'λλοτε μέν ώς έχουν έν 

1 Ν. Ά. Βέης, έν ΪΙθνυβ Ναηύειη&ΐίηηβ, 1912, σελ. 89*90. 

2 Τ3ίε1-Τ1ιοιη&5, υΛιιικΙβη, τόμ. Γ' σ. 30 (έγγραφον βενετικόν τοΰ έτους 1259). 
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τφ κειμένω και άλλοτε υπό τύπον ελληνικόν. Ό εξελληνισμός τών ονομάτων 

είναι ενίοτε παρακεκινδυνευμένος η και σφαλερός. Ούτως ό Νίοοίό Βοη 

μεταφράζεται Καλός η Καλούδης* ό Νΐοοίο Τετίαρί^ια : Νικολός Πετροκό¬ 

πος* ό Πέτρος Οαπιία μεταφράζεται (σελ. 72) Πέτρο: Φλάσκας(!), Ινώ πρό" 

κειται άπλοΰστατα περί της οικογένειας Χωραφά, τής οποίας το άνομα Ιν 

Κεφαλληνιακαΐς έπιγραφαΐς καί £ν έγγράφοις φέρεται καί υπό τον ιΰπον 
Ο^ταίαπ κλπ. 

ΙΤολυ σύντομον καί ανεπαρκές είναι τό σημείωμα, τό όποιον ό συγγρα¬ 

φέας ^ αφιερώνει (σελ. 79- 80) εϊς τον διοικητικόν καί δημοσιονομικόν οργα¬ 

νισμόν τής Κρήτης. 

Εν σελ. 90 σημ. 3 γίνεται λόγος περί του όρου ιιι εδδ ία γί α, ενός 

.τών παλαιοτέρων φόρων, τούς όποιους έπέβαλεν ή Βενετική Δημοκρατία 

εις τά εμπορεύματα καί τά επί τών αγοραπωλησιών συμβόλαια». Περί τού 

ορού τουτου, καί εν γένει περί τού δασμού τής ΠΊ0850ί:&η3, πληρέστερος 

και ακριβείς ειδήσεις θά ευρισκεν ό συγγραφεύ; έν βενετικψ εγγράφω τού 

έτους 1363 Ικδοθένα υπό Σπ. Θεοτόκη (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 8 

[1931], σελ. 206-213) καί παρά τώ ήμετέρω δημοσιευματι ιστορικά 

Σημειώματα, (αυτόθι, τόμ. 9 [1932], σελ. 378-379). 

Έν σελ. 91 ό συγγραφεύς έρμηνεΰων τον άρον οοπιπιοτοίο ση.ιε ιώνει: 

«οοπιπιετοίο καί ό*. οοπιβι-οΗίο ζ ώς γράφει ό Καστροφΰλακας = τό εμπό¬ 

ρων εν γένει». Δεν πρόκειται ενταύθα περί τού εμπορίου, αλλά περί βυζαν- 

τιακοΰ όρου, τον οποίον ευρίσκομεν καί είς πολλάς α'λλας χώρας καί ό όποιος 

εσημαινεν ειδικόν δασμόν καταβαλλόμενον ότε μέν επί τή εισαγωγή ή εξα¬ 

γωγή τών εμπορευμάτων, ότέ δέ κατά τήν πώλησιν αυτών αά ναΐοτοηι. 

Περί αυτού έπραγματεΰθημεν διά μακρών έν τώ βιβλίω Εε ΟΙίΓνδοΒυΙΙε 

ά’ΑΙεχίε III Οοιππόπε, επιρετευτ άο ΤτέΒιζοπάε, επ' ίανεπτ άο5 νόπί- 

110Π8, έν Παρισίοις, 1932, σελ. 54-59 (ένθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογρα¬ 

φία) και έν τώ μνημονευθέντι δημοσιευματι, σελ. 377. 

Έν σελ. 153 άναφέρεται τοπωνύμιον 8. 3θδθ, το όποιον ό συγγραφεύς 
μεταφράζει: τού 'Αγίου Σώζου. Δεν γνωρίζομεν εάν ό τύπο: απαντάται καί 

σήμερον έν Κρήτη* πάντως πρόκειται περί του αγίου Σώζοντας, τού όποιου 
V] μνημη εορτάζεται τήν Σεπτεμβρίου. 

Εν σελ.^172 γίνεται λόγος περί τού φόρου: «άεΐΐί δαδί άανε», κατα¬ 

βαλλόμενου υπό τών μελισσοκόμων. Σημειωτέον οτι ό φόρος ούτος είναι 
βυζαντιαχής προελεύσειος (μ ε λ ι σ σ ο ε ν ν ό μ ι ο ν). 

3 Ενταύθα έπωφελούμεθα τής ευκαιρίας διά νά παρατηρήσωμεν ότι δεν 

θα ητο άσκοπον νά υποδεικνύονται Ιν παρόδφ αί βυζαντιακαί Επιδράσεις 

’ Οοθως εχει ο υπό του Καστροφυλακα παραδιδόμενος τύπος οοιηωοΓοίάο, ώς άπο- 
οιδων φωνηηκώς ιόν ελληνολαπνικόν όρον κ ο μ μέρ κ ι ο ν. 
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έπί τού διοικητικού καί φορολογικού συστήματος τών βενετοκρατουμενών 

νήσων, επιδράσεις, αι όποιαι καί καθ’ εαυτάς είναι ενδιαφέρουσαι άλλα καί 

πολύτιμοι διά τον καθορισμόν ωρισμένων βυζαντιακών θεσμών. Τό^ αυτό 

ισχύει καί περί τού εν σελ. 205 άναφερομένου φόρου ίαοοαίϊοο, ό όποιος 

αντιστοιχεί προς τό ελληνικόν καπνικόν, άν καί περί τού τελευταίου 

τούτου έγένοντο επανειλημμένος πλεισται συζητήσεις. 

Σελ. 174 σημ. 3. Ή λέξις ρ3 1 ίο (ραΐίαιη) δεν σημαίνει «ρπηπο, ραηηο 

καί άταρρο, εριούχον ύφασμα, λινή οθόνη», «βραβειον άπονεμόμενον είς 

τούς νικήτας εν τω ίπποδρομίφ», άλλ’ ιερατικόν μανδύαν διδόμενον υπό της 

βενετικής διοικήσειος είς τον άρχιπαπάν τής νήσου. 

Έν σελ. 209 άναγινώσκομεν: «Τό έμπόριον έβάρυνε, σύν τοίς άλλοις, 

καί δασμός αγκυροβολιάς τών πλοίων, «Κίνα» καλούμενος...»^ Εάν 

θέλω μεν νά ακριβολογήσωμεν, όφείλομεν νά διακρίνωμεν τον δασμόν τής 

αγκυροβολιάς (οηοοΓπ^ίο), «πό τόν δασμόν τί^ς (ιδνβ “λλ,ως λεΥόμεν_ον 
τίρπΗ ο ιι τη), ό όποιος έπληοώνετο διά τό πλεύρισμα, ως λέγεται κοινώς, 

τού πλοίου είς τήν προκυμαίαν καί ό όποιος αντιστοιχεί προς τό Βυζαντια- 

κόν σκαλιστικόν1. _ 

’Αρκούμεθα είς τάς όλίγας αύτάς παρατηρήσεις, αι οποιαι ουδόλως 

μειώνουν τήν αξίαν τού έργου τού Πανοσιολ. Ξηρουχάκη. £Ως ελέγομεν 

άνωτέρω, τό κρινόμενον βιβλίον θά άποτελέση σπουδαιότατος βοήθημα διά 

τήν ιστορίαν τής Βενετοκρατουμένης "Ανατολής καί, έλπίζομεν, απαρχήν εύρυ- 

τέρων εργασιών. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

1 Πρβλ. Ο θΓΟίίΐηβ ΚοαίΠ ατά,-1.65 1**05 π^πάιηβδ θΙ οοίηηιβτοίαΐβδ ΔΆρτέδ 

ά68 *0ί65 Δβ Ρπίωοδ βί. ά6 ΐΛν», Μέ1αη£65 ΟΗ, ΡΐβΜ, τόμ. Α', σελ. 282-283, 
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νέηέϋα Ροίίαε, Τ,β Ι.ΐιεάίτβ α Βγζαηεβ. ΡαΗ$, ίΐδγαίτιε οτίεηίαΐήίε ΡαηΙ 
Οεηϋιηετ, 1931, 8°. ρρ. 290. 

Ιίερ» του υπό τον ανωτέρω τίτλον έργον μου έδημοσίευσε βιβλιοκρισίαν 
καθηγητής του έν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου κ. Χτίλπων Κυριακίδης 

εις τον ΙΑ'. τόμον του Δελτίου τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας 
(σελ. 281 - 284). Εις την κρισιν τούτην επιθυμώ να παρατηρήσω τά έςής 

'ΙΙ περί ής πρόκειται βιβλιοκρισία παραδόξους δεν έθιξε τό θέμα του 
κριθέντος βιβλίου και το κύριον άντικείμενον τής έρευνης του. Διά τούτο 
ό αναγνώστης αυτής ματαίως θά άναζητήση συνοπτικήν άπόδοσιν των βασι- 

κών^άπόψεων καί συμπερασμάτων του βιβλίου, όπως ματαίως προ πάντων 
0ά άναζητήση τά κυρία σημεία του περιεχομένου αυτού, επί των όποιων 
ό κριτής είχε τυχόν επιφυλάξεις ή καί διεφώνει βασικώς. Εϊς τήν έν λόγω 
κριτικήν, ως είπον, δεν λαμβανεται καθόλου ύπ’ οψιν χό κυρίως θέμα του 
βιβλίου, ούδ: αί έν αύτω έρευναι περί θρησκευτικόν θεάτρου, υμνογραφίας, 

υμνολογίας, εκκλησιαστικής καί έν γένει βυζαντινής φιλολογίας, άλλ’ ή κριτική 
εξαντλείται εις λεπτομερειακός παρατηρήσεις εις μερικός εισαγωγικός σελίδας 
του βιβλίου, εις τάς όποιας άναφέρονται λαϊκαί τινες έορταί καί έθιμα μέ τον 
σκοπόν αφ ενός μέν νά άποδείξωσι τήν δυναμιν τής παραδόσεως κατά τους 
βυζαντινούς χρόνους, άφ’ ετέρου δέ νά ύποδείξωσιν αυτήν ώς τον κρίκον τον 
συνδέσαντα τούς χριστιανικούς χρόνους πρός τό παρελθόν λ 

Καί κατά πόσον μεν τοιαΰιη βιβλιοκρισία, περιοριζομένη εις επί μέρους 
παρατηρήσεις — των οποίων άλλωστε τήν βαρύτητα θά ίδωμεν αμέσως κατω- 

τρρο) επί των σελίδων 23-70 τού βιβλίου καί άγνοήσασα συστηματικώς 
τάς υπολοίπους υπερδιακοσίας αυτού σελίδας, άνταποκρίνεται εις τάς αξιώσεις 
των αναγνωστών τής «Λαογραφίας, δεν είνε βέβαιον* άντιθέτως είνε βέβαιον 
ότι προδίδει αύτη ανεπάρκειαν περί τήν κατανόησιν, διά τήν οποίαν όμως 
δεν είνε υπεύθυνον τό κρινόμενον βιβλίον. 

Καί νυν ας εξετάσωμεν τάς παρατηρήσεις τού κριτού. 

II παρατηρησίς του ότι «η συγγραφεύς ελέγχεται έχουσα στοι¬ 

χειώδη άγνοιαν τών ελληνικών πραγμάτων», διότι λέγει ότι τά 
« Ρ ο υ σ ά λ ι α συ νεχωνεύ θη σαν μέ τήν εορτήν τον Πάσχα», ενώ 
ορθόν θά ήτο νά λεχθή, κατά τον κριτήν, μέ τήν εορτήν τής Πεντηκοστής, 

επιτρέπει νά συναγάγωμεν, ότι δεν αγνοεί τόσον στοιχειωδώς τά ελληνικά 
πράγματα ή συγγραφεύς όσον ίσως διαφεύγει τον κριτήν ή ακριβής έννοια τού 

γαλλικού κειμένου, εϊς τό όποιον αναγράφεται αν«ο Ιοε ίοίΰδ άο Ρπηιιεε 
καί όχι ανοο \ά ίοϊε άβ Ράφιοδ. Διαφορά σημαντική. Καί ή άλλη παρα- 

Τίτλοι ως *ΟοηΙίπα»Ιΐοα ίΓ&άίΐίοπΗΙυ άε οοε ]βιιχ ^ιΐδςα’ά ποε }οιΐΓ!>» καί άλλοι 
ανάλογοι υποδεικνύουσι τήν αιτίαν ύπάρξεως τών έν λόγω σελίδων. 
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τήρησις, εις τήν οποίαν τόσον έπιμόνως ό κριτής επανέρχεται, ότι δηλαδή 
ή συγγραφεύς δεν έχει σαφή ιδέαν τής διαφοράς μεταξύ μίμων και παντομι¬ 

μών, μεταξύ ηιπιιε καί όοΐιίίοπ, διότι ονομάζει άβροκόμας καί άκερσεκόμας 
τούς μίμους (ηιίηιεδ), ενφ είνε παντόμιμοι καί όχι μίμοι, δεν άποδεικνύει μέν 
βέβαια τήν υπό τού κριτού ύποσιηριζομένην σύγχυσιν, πάντως όμως επιτρέπει 

τήν βάσιμον υπόνοιαν, ότι ούτος έκλ,αμβάνει τον όρον ηιίπιε ώς αποδιδοντα 
αποκλειστικούς τον άρχαΐον μίμον, ενώ δι’ αυτού εϊς τήν γαλλικήν γλώσσαν, 

ώς γνο^στόν, αποδίδεται ό παντόμιμος 1. 

Καί νύν, αφού ήλέγχθησαν αΐ παρατηρήσεις αύταί τού κριτού, αί. όποΐαι 
οφείλονται εϊς ατελή ύπ3 αυτού κατανόησιν τών γαλλικών επιστημονικών 
ορών, άς ίδωμεν καί τινας άλλας όφειλομένας εϊς ατελή — άν μή τι άλλο --- 
προσπάθειαν του κριτού πρός κατανόησιν τού γαλλικού κειμένου. 

Ούτως ή παρατηρησίς του, ότι «εϊς τήν σελίδα 45 υπάρχει σΰγχυσις 
μεταξύ τών θεατρικών παραστάσεων τών μίμων καί τών συνήθων παρά 
βυζαντινοΐς διαπομπεύσεων» άποδεικνύει οτι ό κριτής δεν άντελήφθη, ότι αί 
τελευταίαι αΰται άναφέρονται απλώς ώς μία επί πλέον εκδήλωσις τής κατά 
τήν βυζαντινήν εποχήν ίκανότητος τού αύτοσχεδιασμού (ίηιρτονίδ&ίϊοη). 

Τήν αυτήν επίσης πηγήν τής άτελούς κατανοήσεως τού γαλλικού κειμέ¬ 

νου έχει ή παρατηρησίς τού κριτού, οτι ό ιστορικός Μένανδρος τού ΤΓ' αϊώνος 
θεωρείται παλαιότερος τού Χρυσοστόμου. Καί όμως εις τήν ύποδεικνυομένην 
ώς περιέχουσαν τό σφάλμα τούτο φράσιν τής σελίδος48 άναγράφεται επί λεξει: 
«11 πναΗ οετΐαίηεπιεηΐ: (1ε πιο! τραγφδώ) ίιοφίίδ άη ίεΐϊψδ άε Μέηαηάτε 
33. ηοιινεΐΐε δίξτιϋίο&ίίοη, ριιίδί^ιιε ΟΗοπείοδ εοιηηιε Ο1ιτγδθδ1:οιιιε, 

όαηδ Ιειιτδ έοτίΐδ, εηιρίοίεηΐ: εε ΠΊοί άαπδ δοη ηοιινεειιι δεηδ», τό οποίον 
σημαίνει, ότι, έφ’ όσον ήδη ό Χορίκιος καί άκόμη καί ό Χρυσόστομος μετα¬ 

χειρίζονται τήν λέξιν «τραγφδώ» μέ τήν νέαν αυτήν σημασίαν, πρέπει φυσι- 

κώς νά δεχθώμεν ότι εις τήν εποχήν τού Μενάνδρου είχε καθιερωθή η νεα 

αύτη σημασία της. 
Τής αυτής προελεύσεως είνε καί ή άλλη παρατηρησίς τού κριτού, ότι 

«ή συγγραφεύς εις σ. 48 χαρακτηρίζει τήν παντόμιμον όρχη- 

σιν ώς προϊόν βυζαντινόν, ένφ ευθύς κατώτεροί κάμνει λόγον 
περί τού παντομίμου ώς τελε ιο ποιη θέντος εν Ρ<ύμη». Καί όμως 
ή τόσον επιφανειακή αυτή παρατήρησις τού κριτού θά άπεφεύγετο, εάν δεν 
παρέβλεπεν ούτος τό εις τό έν λόγω μέρος κατηγορηματικώς διατυπούμενον, 

ότι ό μέν έν Ρώμη τελειοποιηθείς παντόμιμος συνίστατο εϊς τήν ίηίετρτέ- 

Ιαίΐοπ άιι πιοτοοπα ρατ 165 ^εδίεδ, ό δέ εν Βυζαντίφ εϊς ίδιον 

1 “Αλλωστε, διά νά προλάβω πάσαν παρεξήγησιν, άφ’ ής στιγμής τό κείμενον εισέρ¬ 

χεται είς τό στάδιον τοϋ παντομίμου, παραθέτω εις τάς λέξεις μιϊιιιθ τοπιεΐπ, η ρετίίεδ 
ιηηιιίφίεε (ορα σ. 37 του ΤΙιέβ-Ιτε) και τήν έπεξηγησιν «ά&πε 1ε εεπε αοίιιεί άε οε ιηοί>· 
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τρόπον, καθ’ όν ΓαοΙοιιγ (Ιαηκαΐϋ ηι ί τη \ ςμι οηι ε η ί: Ιο πιογοο^ιι 
ούτως ώστε νά μη άποτελή κάμμίαν λογικήν ανακολουθίαν, οτι ό μέν παντό- 

μίμος ετελειοποιηθη εν Ρώμη — ώς ιοιούτος— ή δέ παντόμιμος όρχησις 
έν Βυζαντίω. 

Αλλ εάν αί μέχρι τοΓ·δε έλεγχθείσαι παρατηρήσεις του κριτού ώφεί- 
λοντο εις ατελή υπ αν του κατανόησιν των γαλλικών επιστημονικών όρων 
και τού γαλλικοί κειμένου, ύπάρχονσι και άλλαι, αί δποίαι δεν έπιτρέπουσιν 
άτυχως την εκδοχήν, δτι προέρχονται έξ άκουσίως έσφαλμένης άνιιλήψεως 
αύτοΰ. Τοιαΰτη εϊνε ή συλλογική παρατήρησίς του, δτι «ή συγγραφείς 
αφ?]κεν ανεκμετάλλευτους ούχί αγνώστους, σαφείς και Αναν¬ 

τίρρητους περί θεάτρου ειδήσεις», ταΰτας μάλιστα δεν διστάζει 
και νά παράθεση. "Εκπληκτος δμως θά διαπίστωση ό καλόπιστος άνα- 

γνωστης, ότι αι υπό του κριτού υποδεικνυόμενοι καί παρατιθέμενοι πηγαί 
εχοτ·σι χρησιμοποιηθή υπό τής συγγραφέως καί κατά περίεργον αληθώς συμ- 

πιωσιν παρετέΟησαν καί έν άποσπάσματι εις γαλλικήν μετάφρασιν, έντός εισα¬ 

γωγικών, εις αυτό τούτο τό κείμενον του κρινομένου βιβλίου (σελ. 40-41), τό 
οποίον υποτίθεται δτι «νέγνωσεν ό κριτής, δπως επίσης έαελετήθησαν καί 
έξητάσθησαν άπαντες οί κανόνες τής έν Τροΰλλω συνόδου καί πολλών άλλων 
συνόδων, οί σχεπζόμενοι προς τό θέατρον, ώς δεικνΰουσι και αί σχετικοί 
παραπομπαί λ 

Οσον αφορά εις τά περί του θρήνου ή άσματος τής Μεγάλης 
Παρασκευής λεγάμενα υπό τού ίδιου κριτου (Λαογραφίας σελ. 253), 

έχομεν νά άποντήσωμεν, δτι ολίγη παρακολούθησή τής ξένης φιλολογίας θά 
επειθεν αυτόν περί τής σπουδαιόιητος των αποτελεσμάτων τής ύφ’ ημών 
ανακοινωσεως καί ύποδείξεως τής πηγής τών έν λόγφ ασμάτων, ήτις πηγή 
τυγχάνει κοινή τόσον διά τά έν τή ελληνική, όσον καί διά τά έν τή λατινική 
καί ιταλική τοιαύτα δημώδη τεμάχια 2. 

’Λπό τον προηγηθέντα έλεγχον τών παρατηρήσεων τον κριτου επιτρέ¬ 

πεται άβίαστον τό συμπέρασμα, οτι δεν είναι άςιον νά ένδιατρίψωμεν καί εις 
την γενικήν μομφήν, την οποίαν ούτος, ευρισκόμενος εις παντελή αδυναμίαν 
νά παρακολούθηση καί συζητήση τό κύριον θέμα του βιβλίου, προσάπτει, 

δτι δηλαδή τά πάντα, άσματα, χοροί, θρησκευτικοί έοριαί. τελεταί καί μοιρο- 

λόγια συγχέονται προς θεατρικός παραστάσεις, ενώ άλλος είναι ό σκοπός τής 
εκθεσεως τών τοιουτου είδους τελετών, σκοπός, ον διεΐδον καί καθώρισαν 

^ Σελ. 14 ερμηνεία Βαλσαμώνος είς τον 62™ κανόνι* τής έν Τρούλλφ συνόδου. Σελ. 

16, επίσης ερμηνεία τυΰ ίδιου είς τόν ίδιον κανόνα. Είς οελ. 27. Βαλσαμώνος είς τον 

74™ κανόνα. Σελ 41, Ζωναρά είς τόν δίον κανόνα. Σελ. 111, Βαλσαμώνυς είς τον 82™ 
κανόνα. Επίσης βλέπε σελίδας 21, 86 καί άλλ. 

! Όρα τά μαθήματα τοϋ καθηγητοΰ Ηειιτΐ Βοαίΐοπ έν Σορβώνη κατά Νοέμβριον 
ιού 1932 και Μάρτιον τοϋ 1983- 
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σαφώς ύπερτριάκοντα απροκατάληπτοι κριτικαί τού διεθνούς επιστημονικού 
κόσμου1. Κατά πόσον δέ «ή ελλειψις επιστημονικής μεθόδου μειαϊνει σημαν- 

τΐκώτατα την χρησιμότητα τού βιβλίου» —δπως ό κριτής τής Λαογραφίας 
θέλει νά πιστεύση — δύναιαι νά συναχθή εύχερώς, δτ<ιν ληφθή ύπ5 όψιν δτι 
τό βιβλίον έτιμήθη δΓ ενός εκ τών καλυτέρων βραβείων τής παρά τή Σορ- 

βώνη Εταιρείας Ελληνικών σπουδών2. 

ΒΕΝΕΤΙΑ Λ. ΚΩΤΤΑ 

ρΓ §ϋχΆ Κ3Γ3Ϊ3ΐο/α'$, Γ)α$ Τ.βΙη^εάίύΗΐ Λόγοι διδακτικοί τον πατρός ττοός 

τόν υιόν νοη λΐατίνοΞ Πορίιαταηαα 1543. ί Λαογραφία τόμ. ΙΛσ. 1-60). 

Τού ανωτέρω διδακτικού ποιήματος (στίχ. 788), δπερ επανεκδίδεται ήδη 
επί τή βάσει κωδικός τού Μονάχου υπό τής έκδότιδος, προτάσσονται μακρά 
γερμανιστί προλεγόμενα, έν οίς αύτη πραγματεύεται περί του υπ αυτής χρη- 

σιμοποιηθέντος κωδικός, ώς καί περί τού βίου καί τών έργων τού ποιητού, 

συγκρίνουσα στίχους τού έκδιδομένου ποιήματος προς άλλα συγγενή κείμενα. 

Μετά τόν πρόλογον καταχωρίζεται κατάλογος τών έργων, άτινα συνεβουλεΰθη, 

έν τελεί δέ τού κειμένου πίναξ τών έν τω ύπομνήματι συζητουμένων λέξεων. 

Τό κείμενον, δπερ συνοδεύουν πλούσιαι υποσημειώσεις γραμματικοί, 

κριτικαί καί ερμηνευτικοί, έπίσης γερμανιστί, έχει μετά προσοχής έκδοθη, 

καίτοι 6 αναγνώστης θ’ άπήτει προσοχήν μεγαλυτέραν ώς προς τόν τονισμόν 
καί καθόλου την ορθογραφίαν πολλών λέξεων. '\ ούιο, εννοείται, δέν μειώνει 
τον δίκαιον έπαινον διά τήν ενσυνείδητον έκδοσιν, διά την οποίαν οφείλον¬ 

ται χάριτες είς τόν διδάκτορα Καραϊσκάκι. 
Καί έχει μέν καθόλου επιτύχει κατά τήν έκδοσιν ή έκδότις, διέλαθον 

δμως τήν προσοχήν της καί τινα, είς μερικά δ’ έξ αυτών άς έπιτραπή νά έπι- 

1 Τών καθηγητών Πανεπιστημίου; Ε. Β γ έ 1ι ί ε γ Κονιιε άεδ Είυόεδ αυώευηεδ. 

ΡίΐΓίδ, τόμ. 34,Β, σελ. 339 κέ. Έπίσης τοϋ ίδιου, .ΙυιιπιΜ <1εδ δαναιιΐδ 8, σελ. 249 -260. 

Ν. ΙοΓ^α, Κ,ενυε ΙιίΒίοπηυβ άιι 5ΐΐ(1-€8ΐ επτορόεη. ΒυοπτεδΙ, 1 ι»Π·. - 8ερί 1932.0. 

ΟοΗβη, ΝοιινβΠβδ Είί10Γ8ΪΓ05, 4 7αΐη 1932. Ρ3Π8. ] ΕΒοτεοΙΙ, Κ,εναε όβκ Ειιιάεδ 

^Γβο^αοδ, Γδόδ 1932, σελ. 425-426. Ν. Βαηβδου, Ρενηε ιΐε ΙΈηΙ εΐ άα δυό-οδί, 

Ρ3Π8 Νυ 3-4 1933. Ε. ΟαΙαυάεΙΙα, ΛίΒεηαε'.ιτη Ρανί», }«ηνίεΓ 1932. Ρΐεττε 

\να 11ι, ΕΆετοροΙε, Ρβπε 1932, οελ. 234-237. Α. δαί^ε', ΑιοΒίν οηβηίαΐηι, Ρτ&βπβ, 

τεΰχ. VI, 1, σελ. 311 - 312. Κ. ΟαπίατεΠ», ρτοΓ. ΝηροΙί, II: ο η γ 8 ο 3ιγ&οπ8& III, 

5-6 1933. Κ. Γ) γ 3 ^ ιι β I, Κ,ενυ.ε Βεί^β άε ρΗΐΙοδορΙιΐε εΐ (ΓΙιΐδΙοιτβ XII καί άλλων. 

’ Πρβλ. τά πρακτικά της απονομή; τοϋ βραβείου έν Κ,ενυε άβδ Κίυάε.δ ^τβοηιιεδ, 

τόμ. 46 (1933). 
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στήσω την προσοχήν των αναγνωστών διά των κατωτέρω ολίγων παρα¬ 
τηρήσεων μου. 

ότι τον μονάχον υιόν και ακριβόν τον έχω 

στ. 8 νά βάλω στράταν κι αρετήν βούλομαι και ξετρέχω 

Άναγνωστεον ίσως: νά βάλω ς στράταν... νΟχι όρθώς, νομίζω, 

επεςηγει ή έκδότις εν ΰποσημ. «ότι βούλομαι νά ξετρέχω νά βάλω στράταν 
κι αρετήν εις τον μοναχόν υιόν τον όποιον έχω», δεχόμενη παράλειψη- τής 
προθέσεως εις (εις τον μοναχόν υιόν). Και παρελείφθη μέν πράγματι 
ή πρόθ., άλλ', άφου λέγομεν και σήμερον «τον έβαλε σέ καλή στράτα», 

«μπήκε σέ καλό δρόμο» κ.τ.δ., όφείλομεν νά δεχθώ μεν οτι παρελείφθη αΰτη 
έκτου νά βάλω ( ς) στράταν κι αρετήν και τούτο, διότι, ώς είναι 
γνωστόν, δεν προφερομεν τό διπλουν σίγμα (ς’ στράταν), δπως ακριβώς άνα- 

γινώσκεται μεν έν στ. 74 «μέσ'τά φυλλοκάρδια σου», δέον όμως νά μετά- 

γραφή: μέσ ς τά. Η προσπάθεια τής έκδ. νά δικαιολογήση την γνώμην 
της, οτι τό είς παρεληφθη εκ του τον μοναχόν υιόν, δεν εύοδοΰται, 
ως δεικνύουν καί τά ύπ’ αυτής προσαγύμενα παραδείγματα, δυνάμενα, ώς 
έχουν, νά έρμηνευθοΰν. 

17 Λοιπόν ή πρώτη όαοκολιά είς τον θεόν τον κτίστη 

και τον πανιος δημιουργό νά οέβεσαι. με πιοτί. 

Ως γνωστόν, λέγεται, σέβομαι τινα, όχι ε’ίς τινα. Ό στίχος 17 πρέπει 
νά διορθωθή ώ; εξής· 

Λοιπον η πρώτη δασκαλιά είν’: τον θεόν τον κτίστη 

103 ΛΌταν Οαροη ό παιγνιιης καθίσει εντυμένος, 

Θωρεΐς τυνόμ') όλόγνμνον και κάθεται ώργισμένος. 

Ιο χωρίον νοσεί. Νομίζω ότι γραπτέον 

“Οταν θάρρη δ παιγνιιης, καθίζει ένινμένος, 

ό δε νους έχει ιός έξης· ό παίκτης θαρρών καθίζει ένδεδυμένος ΐνα παίξη, 

α?άν έπειτα, ενεκα των απωλειών, πλήρης οργής καί ολόγυμνος παραμένει. 

Εννοείται ότι ή γλώσσα του ποιητου δεν είναι ομαλή, όπως καί είς άλλους 
στίχους φαίνεται. 

135 Δίδε από τό έχει οον είς τους θνλακωμένονς 

ς αυιείνονς τους άμπόρετονς καί τούς έλνπημένονς. 

II έκδότις την μετοχήν θύλακα)μένους άποδίδουσα διά το€* Βείΐΐετ 
ανάγει εις τό παρ Ήσυχίω θυλακίζω, όχι όρθώς. Τό ορθόν έχομεν, έάν 
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άναγνοόσωμεν φυλακωμένους· οι φυλακισμένοι δέ πράγματι ή σαν πάν¬ 

τοτε καί είναι ελεεινοί καί άθλιοι, διά τούτο δέ καί μέχρις αυτών εκτείνει ιάς 

φροντίδας της ή κοινωνική πρόνοια καί ή φιλανθρωπία. 

142 αν έν5 γυμνός χρειαζόμενος, αντεϊνον νά τον ντύσης. 

Ρωμαιό, άλλο γένος κι άν είπης, μόν5 χριστιανός άς έναι, 

δ,τι κι άν δώσης διά τον Χριστόν, διά την ψυχήν σου εναι 

Δέον νά στίξω μεν 

. . . αντεϊνον νά τον ντύσης, 

Ρωμαιό, άλλο γένος κι άν είπης, μόν1 χριστιανός άς έναι' 

δ,τι κι άν δώσης .... 

229 Τρώγε νά ζής καί μηδέν ζής ούδέν νά τρως σάν χοίρος. 

Γράφε: ουδέ νά τρως (= μηδέ νά τρώγητ...). Ή έννοια: νά μή ζής 

μηδέ νά τρώγης ώς χοίρος. 
Ρ 

Νά ψα, νά πιη καί κοιμηθή τινάς μέ δίχως κόπους, 

236 είς μιό τον φέρνει ό λογισμός πολλούς διαβόλους τρόπους. 

Γραπτέον όρθώς . . . <’ς) πολλούς διαβόλου τρόπους. 

Τό *ς ("είς) παρελείφθη, διότι προηγοΰμενον ήκοΰετο τό τελικόν ς του 
λογισμός· διαβόλου τρόποι θά έσήμαινε τότε διαολιές, δπως λέγομεν 

σήμερον. 

262 καί την Σωσάνα μέ τιμήν αυτήν [ην] νά την άφήοονν 

Ίσως όρθότερον άναγνωστεον: αυτείνηνα [τή] ν’ αφή σου ν. 

450 όμηρός τον κοίταξε καλό τό πόθεν γεννημένος. 

"Άνάγνωθι: πόθ’ έν’ γεννημένος. Τό πόθ’ — πόθε—πόθεν. 

'Όμως άς σιωπήσω μεν τέτοιαν πολνλογία(ν), 

508 διατί εν* κακή καί άν είπα) θελήστε ατυχία. 

Ή έκδότις σημειώνει «508 θελήστε — νεπιι 3ίε \νο11επ, είπε τΐιείο- 

πεείιε Ατι: άετ Κεάε»· άλλ’ είναι δυνατόν ν’ άποτελή ρητορικόν είδος αλλό¬ 

κοτος φράσις, σημαίνουσα: «διότι ή πολυλογία είναι κακόν πράγμα και, αν 

είπώ, άν θέλετε ατυχία»; 
Τό χωρίον άναγνωστεον όρθώς ... κι, άν είπώ, θέλ εϊσται ατυχία. 



510 Δημ. Ίω. Γεωργακά, Βιβλιοκρισία. 

ΙΙερΙ της συντάξεως του θέλω 4- άπαρεμφ. πβ. 400 θέλ’ εισθαι πάντα 
μετά σέ, 710 θέλ’ εισθαι πάντας μαλωτά. 

Λοιπόν αν τύχη δεύτερον εις τον ζυγόν νά πέσης, 

556 κάμε κουτάλες δυνατές να μην τό παρα&έσης. 

Λαμβάνουν υπ’ όψιν τά χωρία 

στ. 276 και εις τον ζυγόν της γυναικός τον σφόνδυλοι νά δέσης 
καί στ. 482 εις τον ζυγόν τής γυναικός όπου ’σαι δεδεμένος, 

προτείνω ςνά άναγνωσθή:...νά μην τον παραδέσης (εννοούμε¬ 
νου : τον ζυγόν). 

Έν στ. 587 πρέπει νά στίξω μεν (αντί κόμματος) 

Η Μέδαια (γρ. Μ έδεα) διά τον 1 'ιαοόν τό τι πράγμα έποίκε! 

3ίδές αντεΐ,νο τοκαμε ανιείν' ή ’ Ολυμπιάδα, 

674 τ’ άνδρός της κάμνει κέρατα μεγάλα σαν λαμπάδα. 

Νοητή είναι ή φράοις· πβ. καί την φρ. του κάνει απιστίες. Ίσως 
όμως ή πανελλήνιος σημερινή χρήσις επιβάλλει βελτίωσιν λέγεται δηλ., ώς 
γνωστόν, του βάνει τά κέρατα ή του τά βάνει, ήτοι τά έμπηγνύει τρόπον 
τινά εις τό μέτωπον, τά εμφυτεύει (πβ.κέρατα ξεφυτρώνουν, κέρατα θέλουν 
φυτρώσει έν υποσημ. εις στίχ. 486). Κατά ταύτα ’ίσως ό ποιητής νά έγραψε. 

τ' άνδρός της βάνει κέρατα μεγάλα σαν λαμπάδα 

704 γυναίκα μηδέν θαροευτης, μ' αυτή μηδέν κοιμάσαι. 

Συμβουλή «μ’ αΰιη μηδέν κοιμάσαι» (ήτοι νά μή κοιμάσαι μέ γ.) δεν 
είναι νοητή, όταν ό λόγος είναι περί εμπιστοσύνης προς τάς γυναίκας. Τί 
έννοια είναι: μηδεμίαν έχε εις γυναίκα εμπιστοσύνην, μηδ’ άν συγκατα- 

κλίνεσαι μετ’ αυτής. Άναγνωστέον λοιπόν: μηδ’ άν κοιμάσαι. 

ΔΗΜ. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ 

Βιβλιοκρισία. 511 

μη'οάπ'οΗ 8ίά!ιΙΐη - ΕΓπςέ Μβγετ - Αίΐυοά ΗείάηεΓ, Ραβα$αί ηηά Όε~ 

ιηβίΗαϊ, ΒετΙίη ηηά Βείρζίχζ 1934. Τνποις νΡαΚετ άε Οηιψίετ βί 

Ο· Σχήμα 4ον, σελ. 273, μετά διαφόρων εικόνων έν τψ κειμένω, 24 

φωτοτυπικών πινάκων και τριών χαρτών έν τελεί. 

Παγασαί καί Δη μητριάς· τοιοΰτον τίτλον φέρει νεώτατον βιβλίον έκδο- 

θέν υπό των ανωτέρω Γερμανών καθηγητών κ. κ. 5ί51ι1ϊπ καί Μογετ καί 
του μηχανικού γεωμέτρου κ. ΗείάηεΓ, έκ των οποίων μόνος ό κ. δίαίιΐίη 
είναι γνωστός από είκοσιπενταετίας περίπου εν Θεσσαλία, ως έπισκεφθείς 
πολλάκις αυτήν καί δημοσιεΰσας πολλάς καί σπουδαιοτάτας μονογραφίας 
περί τής έν Θεσσαλία Φθιώτιδος, περί τής μάχης των Φαρσάλων μεταξύ 
Πομπηΐου καί Καίσαρος τφ 48 π. X. καί τελευταίως τφ 1924 σπουδαιότατον 
βιβλίον περί τής Θεσσαλίας κατά τούς αρχαίους ελληνικούς χρόνους μέχρι 
τής γεννήσεοχ τού Χριστού εκ 300 περίπου σελίδων, μετά πολλών εικόνων 
έν τφ κειμένφ καί παρένθετων πινάκων καί ενός εγχρώμου αρχαιολογικού 
χάρτου τής Θεσσαλίας έν τελεί1. 

Ό κ. δΐαίιΐίπ κατόπιν μακράς καί επιτόπιου μελέτης τφν ερειπίων τής 
Δημητριάδος καί τών Παγασών καί καταμετρήσεως των τειχών καί τού 
έμβαδού αυτών έξέδωκε τό υπό τον ανώτερα) τίτλον σπουδαιότατον αυτού 
βιβλίον, τό όποιον είναι τό τελειότατον περί τών δυο τούτων πόλεων έργον 
μετά τήν έκδοσιν υπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας τού συγγράμματος τού 
κ. Άρβανιτοπούλου «Γραπταί Στήλαι Δη μητριάδος-Παγασών». 

Τό βιβλίον τού κ. δίαίιΐίπ υπερέχει τού βιβλίου τού κ. Άρβανιτοποΰ- 

λου κατά τούτο ότι περιέχει πλείστας καί άκριβεστάτας λεπτομέρειας ώς προς 
τό τοπογραφακόν καί ιστορικόν μέρος άμφοτέρων τών πόλεων καί αντλεί ιήν 
ιστορικήν ύλην έκ δαψιλεστάτων πηγών, ών εύμοιροΰσι μέν αί έν Γερμανία 
βιβλιοθήκαι, στεροΰμεθα δέ ημείς έν Έλλάδι. Ό δίαίιΐίη επίσης διορθοι 
καί πολλάς ανακρίβειας τού βιβλίου τού κ. Άρβανιτοπούλου ώς προς τό 
τοπογραφικόν καί ιστορικόν μέρος. 

Διαιρείται δέ τό βιβλίον εις δύο τμήματα, τό τοπογραφικόν καί τό ιστο¬ 

ρικόν. Καί τό μέν πρώτον υποδιαιρείται εις μικρότερα μέρη, άτινα πραγμα¬ 

τεύονται: 1) Περί τών Παγασών καί τής Δημητριάδος ώς προς τον Βόλον 
τοπογραφικώς. 2) Περί τών ερειπίων τών Παγασών. 3) Περί τών ερειπίων 
τής Δημητριάδος κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. 4) Περί τής Δημητριάδος 
κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους καί 5) περί τής Δημητριάδος κατά τούς βυζαν¬ 

τινούς χρόνους. 

Τό δέ δεύτερον, τό ιστορικόν, συγγραφεν υπό τού κ. έχει έν 
αρχή προτεταγμένην ιστορικήν έπισκόπησιν τών Παγασών καί τής Δημη- 

1 Ρτίβάτΐοΐι δί&ΙιΠη, ϋα3 Ηεΐίβηΐεοΐιβ Τΐιεδδ&ΐΐεη, δίιιΙΙ^&Γΐ:, 1924. 
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τριάδος κατά τούς προϊστορικού: χρόνους και διαιρείται εις τέσσαρα μερη$ 

τά εξής: 1) Ίο Προϊστορικόν. 2) Ίο πραγματευόμενου περί των ΙΙαγασών 
κατά τούς ιστορικούς χρόνους. 3) Περί Δημητριάδος κατά τούς μακεδονικούς 
ρωμαϊκούς, Βυζαντινούς και Μεσαιωνικούς χρόνους, και 4) Περί Δημητριά¬ 

δος και Βόλου κατά τούς έπι Τουρκοκρατίας χρόνους. 

Τρίτον τμήμα εν τέλει όλιγοσέλιδον πραγματεύεται περί των επί τού 
λόφου τής Γορίτσης αρχαίων ερειπίων, άιινα ό δΐ&ΐιΐίπ αποδίδει εις ιό 
Όρμίνιυν, άνευ όμως επιγραφικών μαρτυριών. 

Τού σπουδαίου τούτου βιβλίου μάς ενδιαφέρει κυρίως όχι τόσον τό 
άρχαιον Ελληνικόν τμήμα όσον τό Βυζαντινόν καί ιδίως τό ζήτημα τού χρό¬ 

νου, καθ’ον εξηφανίσθη ή Δημητριάς. Άλλα πριν συμβουλευθώμεν τό σύγ¬ 

γραμμα των Βίάΐιΐίη καί Μογετ, ά; Ιδωμεν τί λέγει ό κ. Δημ. Κ. Τσοποτός 
εις τό βιβλίοντου «ΉΔημητριάς παρά τον Παγασιτικόν κόλπον* 

Γ() κ. λοιπόν Τσοποτός λέγει ότι δεν γίνεται μνεία έν τοΐς έγγράφοις τού 
Τουρχάν - βέη τού έτους 1440 περί τής Δημητριάδος, άν καί άναφέρονται 
άλλαι πόλεις καί χοορία, εντεύθεν δέ συμπεραίνει ότι τό πυλισμα τότε ειχεν 
έκλίπει. Τούτο δεν είναι σοβαρόν επιχείρημα- ή Δημητριάς δεν άναφέρεται, 
διότι δεν ύπήρχον κτήματα εν αυτή τού Τουρχάν βέη. 

Έν σελ. 156 ό κ. Τσοπ. λέγει διι !ν τώ Εύρετηρίω τού Σοφιανού τφ 
1540 άναφέρεται ή Δημητριάς ώς Δημητριάδα, μάρτυρα φέρων τον 
Εο ζΐαίοη, λέγοντα «νυν καλείται Δημητριάδα, ώς μαρτυρεί 6 

Σοφιανός πλη σιέστατα κε ιμένη των Παγασών». Εις ταυτα παρα- 

τηρούμεν ότι στηρίζεται μέν εις την μαρτυρίαν τού Σοφιανού ύ Εο βπίοη, 

τω 1740 όμως δεν υπήρχεν ώς πόλις ή Δημητριάς, άλλ’ώς επισκοπή, άνα- 

δρομικώς δέ έκ τού Σοφιανού ό Εο <^αΐ^·ιι έγραψε «νυν καλείται Δημη¬ 

τριάδα» Βεβαίως σφάλλεται καί ό Ρτοάποΐι (ΓοπιοΙπαε, Μίηοΐΐιπι^οπ 
άοβ Εοιιΐδοΐι. ΑγοΙι. Ιπδΐίΐιιίδ ίπ Αΐηοπ, 1905, σελ. 242) λέγων ότι «ή 
Δημητριάς επί των ημερών τού Εο (^ιιίοιι τω 1740 υπήρχεν 

ακόμη». 

Έν σελ. 157 γράφει ό κ. Τσοποτός ότι έν σελ. 09 τής μεταφράσεως υπό 
τού Γκερμπελίου (ΟοιΤοΙίιΐδ) τού έργου τού Σοφιανού, εν τώ Εύρετηρίω 
λέγεται: «ή Δημητριάς. ... έχουσα άπέν αν τ ι προς Λυσμάς τάς 
II α γ α σ άς, την δ έ Λάρισαν π ρ ύ ς ά ν α τ ο λ άς, κάτωθι 6 έ την Ερέ¬ 

τριαν . . . Παραιηρούμεν οτι τότε (τω 1540 επί Σοφιανού καί 1550 επί 
Γκερμπελίου) δεν έγνοτριζον τά ερείπια των αρχαίων πόλειον καί έξελάμβανον 

τά ερείπια των Άμφανών, δυτικώς τής Δημητριάδος, ώς τό ερείπια των 
Παγασών ή δέ Λάρισα δέν κεϊται προς άνατολάς τής Δημητριάδος, αλλά 
προς βυρράν. Άλλα τότε ή γεωγραφική ακρίβεια των αρχαίων πόλεων δέν 

1 Απόσπασμα έχ των Θεσσαλικών Χρονικών, τάμ. Β'. 1931, ’Λθήν. ο. 155 καί εξής. 
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υπήρχεν, όπως καί τώρα. Διά τούς ανωτέρω δέ λόγους δέν είναι ορθόν τό 
υπό τού Τσοποτού λεγόμενον ότι εκ τής φράσεως «ή Δημητριάς έχουσα 
απέναντι προς δυσμάς τάς Παγασάς», προκύπτει ότι ή μέχρι προ 
ολίγων ετών επικρατούσα πλάνη περί τής επί τού λόφου Γορίτσης θέσεως 
τής αρχαίας Δημητριάδος επεκράτει ήδη καί παρά Σοφιανώ καί Γκερμπελίφ 
(1540- 1550). «Κατά τον Τσοποτόν ή Δημητριάς είχεν εξαφανισθή 
ήδη εκατονταετηρίδας δλας προ αυτών» (δηλαδή προ τού 1540). 

Ό αυτός κ. Τσοποτός (σελ. 154) θεωρεί την Δημητριάδα έξαφανισθεϊσαν 
από τού 1380. "Οτι όμως υπήρχεν ώς πόλις ή Δημητριάς τώ 1540, ώς άνα- 

φέρει ο Σοφιανός, άποδεικνύεται καί έξ άλλων συγχρόνων καί μεταγενεστέ¬ 

ρων λιμενοδεικτών (πορτολάνων). 

Καί τά άλλα επιχειρήματα, άτινα παρατάσσει ό Τσοποτός εξ εγγράφων 
τουρκικών τού 1583 καί 1608 περί κτημάτων τής Μονής Φλαμμουρίου καί 
Μακρυνίτσης τού 1615, διά ν’ απόδειξη ότι τότε δέν υπήρχεν ή Δημητριάς, 

άφ5 ού δέν άναφέρεται Καδής έν αυτή, άλλ’ έν Λαρίση καί Καστρίφ 1 δέν 

είναι σοβαρά, τουλάχιστον ώς προς τό έτος 1583 2. 

Κατά τον Μογοτ εις τούς χάρτας, τούς λιμενοδείκτας (πορτολάνους) 

τής 141*5 καί 15Ίΐς έκατονταετηρίδος σημειούνται ό Αλμυρός καί ή Δημητριάς. 

Εις τούς χάρτας τούτους ώς καί εις τούς τής 16Ίς έκατονταετηρίδος συμειοΰν- 

ται ό μέν Αλμυρός ώς εΙπηγο, ή μετά τού άρθρου: Ιβπτπγο, ή δέ Δη μη¬ 

τριάς ώς άειιιίίπαάβ, έίπιιϊΐπίΐΐ», άίηιΐΐΓ&ί:3, άίηιίΐαία, άΐιηίϊΓΐάα, άίπιίΐο- 

ταΐα. Εις τον πορτολάνον τού Κϊζο του έτους 1490 σημειοΰται έπιπροσ- 

θέιως: «από Αλμυρού εις άί ηιί Ιοτει Ια ( = Δημητριάδα) Ν Ο εις Ν .... 

20 μίλλι.α». 

Εις τον πορτολάνον τού Ρτοάιιοοί τού 1497 σημειοΰται επίσης ή Δημη- 

τριάς. Εις τον χάρτην τής Μοάοηα τού 1502 σημειοΰται ή Δημητριάς ώς 
άΐοηιΐηία (είο!). Εις τον χάρτην του Αηάτέ Βϊαηοο του 1436 σημειοΰται 
ή Δημητριάς, όχι όμως καί 6 Βόλος. Εις τον χάρτην του Οίοτξήο Οοίαροάα 
του 1552 σημειοΰται ό Αλμυρός (Ιαίηιίιο), ό Βόλος (αοίΐο) καί ή Δημητριάς, 

Δίηιίίη&άα, καί εις τον χάρτην του Α§;η05θ του 1554 σημειοΰνται 

1 νίσο>ς πρόκειται διά τό Καστρί επί τή Βοιβηΐδι λίμνη, ή τό Κάστρο ν τοΰ Βόλου ; 

3 Τον κ. Τσοποτόν ταράσσει οτι εις τό ίλιάμι (άπόφασιν) τοΰ 1615 δέν άναφέρεται 

ή Δημητριάς, ό δέ Βόλος υπάγεται εις Λάρισσαν. Ό Βόλος φυσικά εις την Λάρισσαν 

έπρεπε νά υπάγηται ώς πριοτεύυυσαν τής επαρχίας· διότι τότε και μετά ταΰτα η Θεσσα¬ 

λία ύπήγετο εις τό Σιαντξάκ των Τρικκάλων (Τρίκκαλα-Σαντσάκ, Ν. Γεωργιάδης, 

Θεσσαλία, 'Αδήναι 1881, σελ. 290). Αί δέ μικρότεραι πόλεις Βόλος (Κάστρον), “Αλμυρός, 

Φάρσαλα, Δομοκός, Άγυιά, Τύρναβος καί Έλασσών ήσαν ναχιέδες ήτοι δήμοι υπό 

Μουδίρην* βραδύιερον δέ κατά τήν 19ην εκατονταετηρίδα προήχθησαν εις Καϊμακα- 

μλήκια (επαρχίας) μέ έδραν Καϊμακάμη (έπαρχου), ή 6έ Λάρισσα προήχθη εις Μουτε- 

σαριφλήκι (Διοίκησιν) μέ έδραν Μουτεσαρίφη (Διοικητοϋ) άναγνωρισθεΐσα ώς 

πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας. 

Επεγηρις Εταιρείας Βυςαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ', 33 
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ό Αλμυρός (αΐιηίιο), ό λιμήν Αλμυρού (μ. ηΙπιΪγο), ή Δημητριάς (άπιπ- 

ίιίΕίΙέί) ό Βόλος (νοίο) καί το «κρωτήοιον Άγιος Γεώργιος {8οιι Ζοτζί). 
Επίσης εις τούς χάρτας αυτούς καί άλλους σημειούται καί ό Βόλος (τό 

κάστρον) ούτω: νοίο, νοίΐο, νοίίο, νοίΐυ κλπ., καί μέχρι τού 1599, δτε ύφί- 
στατο ακόμη καί ή Δημητριάς έν τω χάρτη τού Τΐιοπίαδ Οαΐΐαπι, ό Βόλος 
σημειούται \'Το1ίΐ. 

Φαίνεται εκ των παλαιών τούτων λειμενοδεικτών (πορτολάνων) ότι ή 
Δημητριάς έσφζετο άκόμη μέχρι τού 1600 έτους, ϊοω; παρηκ{ΐακυία καί 
άσημος έκ παραλλήλου μετά τού Κάστρου τού Γόλου (Βόλου). ’Λπό των 
αρχών όμως τής 17ης εκατονταετηρίδας χάνεται παν ίχνος αυτής. 

Ή Δημητριάς κατά τον Ζωσιμάν Έσφιγμενίτην *, φαίνεται ότι έξηφα- 

νίσθη μεταξύ τού 1600 καί 1610, κατά τινας μέν υπό σεισμού, κατ’ άλλους 
δέ υπό πειρατών. Είναι πιθαναί καί αί δύο αύιαι έκδοχαί, καί μάλιστα ή 
δευτέρα, διότι ή πειρατεία τότε καί μετά ταύτα έμάστιζε τά ανατολικά παρά¬ 

λια καί τός νήσους τής Ελλάδος, ως είναι ίστορικώς άποδεδειγμένον. 

Είναι γνωστόν επίσης ότι κατά την αποστασίαν Διονυσίου τού Σκυλο- 

σόφου κατά τύ 1600 έτος, συνεπεία τής οποίας εμαρτύρησεν ό Αρχιεπίσκο¬ 

πος Φαναριού καί Νεοχωρίου "Αγιος Σεραφείμ καί ό επίσκοπος Άγραφων 
Ιάκωβος καί έφονεύθη ύ επίσκοπος Δημητριάδος Αγάπιος, κατεδιώχθη δέ 
ό ελληνικός κλήρος υπό των Τούρκων, ή Δημητριάς ήρημώθη, οί κάτοικοί 
της δέ &ά συνψκίσθησαν τότε εις τον Άνω Βόλον, όπου ό διάδοχος τού Αγα¬ 

πίου επίσκοπος Δημητριάδος Κάλλιστος άνεκαίνισε τον επί τού λόφου τής 
Επισκοπής Βυζαντινόν ναόν τής Παναγίας τω 1639, ώς μαρτυρεί επί μαρ¬ 

μάρου επιγραφή, καί κατώκησεν επί τού λόφοι· τούτου, όστις έ'κτοτε φέρει ιό 
ό' ν ο μ α Έ π ι σ κ ο π ή 2. 

Αί περί Δημητριάδος μαρτυρίαι τού Ζωσιμά Έσφιγμενίτου είναι αξιό¬ 

πιστοι ένεκα τών γεγονότων, τά όποια αναφέρει. ΙΙερί τούτων πραγματευό- 

μεΟα εις ανέκδοτον μελέτην ήμών περί τής Βυζαντινής ιστορίας τής Δημη¬ 

τριάδος, γραφείσαν τω 1929, ής στοιχεία παρέσχομεν καί τφ κ. ΜογοΓ, όστις 
λεπτομερώς καί έξηκριβωμένως διεξέρχεται τό θέμα τούτο έν τώ λαμπρώ 

έργψ του. 

Έν Βόλφ 18 Απριλίου 1934. 

Ν. I. ΓΙΛΝΝ0110ΥΛ0Σ 

: Βλ. Προμηθέα Βόλου 1892 α. 338 οΐ)μ. α'. 
5 Ν. Ο ίίΐη η ορο η 1 ο «> Ι,*** οοη-πίτιιοΐΐοη.*; όγχ.ΗΠίΐηοδ ιΐο 1η γο^ϊοπ ιΐε Ρόπιό- 

*.πα$, Βυΐΐεΐίη <4ο ΟοπΌβρ. ΗβΓ.έηΐςυο, Ιοιη. ΧΒΙΥ, 1921), ρ. 198 ■ 199, είκών 10. 

Βιβλιοκρισία. 515 

Γ. ΟόΌίε υτίζηηάεη άε$ /οΐιαηηεζ-Ρτοάτοηιοζ-ΚΙοζίβτζ δει 5ετταί. 

Βϋζηηξεδετ. ά. Βαγετ. Λ£. ά. ΐνήχ., ΡΗίΙο$. - Ιιίήοτ. Α ΗείΙ., ]άΗτ£. 

1935 Ηεβ. 9. 52 οελ. 

Στ. Π. Ενριακίδον, Τά χονσόβονλλα τής παρά τάς Σέρρας Μονής τον 
Προδρόμου. Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου (Άθήναι 1934) σελ. 529-544. 

Α. 8ο/ονίβν, Βεε ΌΐρΙονιες £τεε$ άε Μεηοΐ&εοη. Βγζαηίίοη 9 (ΒηιχβΙΙεχ 

1934) οελ. 297-325. 

Καί αί τρεις άνωτέριο πραγματείαι ασχολούνται μέ τό αυτό θέμα: με 
την έξακρίβωσιν τής χρονολογίας τών εγγράφων (επομένως καί τού άπολΰ- 

σαντος ταύτα) τής παρά τάς Σέρρας Μονής τού Προδρόμου, περί τών όποιων, 

από τής εις την γνωστήν συλλογήν Αοΐπ ο! Βΐρίοιηαΐα Οτ&εοα τών Μϊ18ο- 

5ΐθ1ι- Μαΐΐοτ έκδόσεώς των, από τού 1887 δηλ,αδή, ούδείς πλέον εΐχεν ένδια- 

φερθή ιδιαιτέρως καί συστηματικώς. "Εκαστος τών τριών ανωτέρω συγγρα¬ 

φέων έπελήφθη τής έξετάσεως τών εγγράφων τούτων ανεξαρτήτως τού άλλου 
καί κινούμένος υπό εντελώς διαφόρου καί ιδιαιτέρου σκοπού. Ό δοΐονίεν 
ώρμήθη έκ τής έξετάσεοίς τών ύπ3 άριθ. 94, 95 καί 96 χειρογράφων τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης τού Βελιγραδιού, τά όποια περιέχουν αντίγραφα 40 

(πραγματικούς 41) εγγράφων τής ρηθείσης Μονής, ό Κυριακίδης έκ τής ενα- 

σχολήσεώς του περί γεωγραφικά τινα ζητήματα σχετικά προς τά βυζαντινά 
θέματα, ό ϋό1§€Γ έκ τού καταρτισμού τού τετάρτου τεύχους τών Πινάκων 
τών ελληνικών αύτοκρατορικών εγγράφων. Ό ΌοΙοογ είχε την ευκαιρίαν, 

προ τής δημοσιεύσεως τών πορισμάτων τής έρεύνης αυτού, νά γνωρίση τάς 
δύο άλλας σχετικάς εργασίας, την τού 8ο1ονϊεν και τήν τού Κυριακίδου, 

γνώστης δέ παντός άλλου καλύτερος τού υλικού τών αύτοκρατορικών εγγρά¬ 

φων, διαθέτων καί τά εφόδια τής διπλωματικής επιστήμης, έφρόντισε νά 
έπιβεβαιώση ή, έν ανάγκη, νά αίτιολογήση καλύτερον τήν ορθήν γνώμην 
άμφοτέρων ή τού ενός έξ αυτών άναλόγως, έν περιπτώσει δέ διαφωνίας του 
προς άμφοτέρους νά δικαιολογήση έκτενέστερον τήν διαφωνίαν του ταύτην 
καί νά αίτιολογήση αρκούντως πειστικά τήν ίδικήν του άποψιν, προσάγων 
συγχρόνως πολλά στοιχεία αφορώντα εις τήν μορφήν τών κειμένων, εις τήν 
βυζαντινήν προσωπογραφίαν καί εις τήν διπλωματικήν επιστήμην. 

Ουτω διά τών ανωτέρω πραγματειών, καί ιδίως τής τού ϋό1°εΓ, άπε- 

κτήσαμεν σαφή εικόνα περί τού αριθμού καί τής ιστορίας τής παραδόσεως 
ιών σωζομένων εγγράφων τής Μονής τού Προδρόμου, ώς επίσης περί τής 
γνησιότητος καί τής ακριβούς χρονολογίας αυτών. Καί ήτο ανάγκη νά γίνη 
ή συστηματική αύτη εργασία, επειδή έκ τών 44 σωζομένων έγγραφων τής 
Μονής ταύτης μέγα μέρος έφέρετο ύπό έσφαλμένον ό'νομα τού άπολύσαντος 
αυτό, πλεΐστα δέ ύπό έσφαλμένην ή καί ούδεμίαν (έστω καί φαινομενικούς 
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πολλάκις, επειδή πρόκειται περί προσταγμάτων) χρονολογίαν, σημεία, τά 
όποια έγένοντο πολλάκις αίτια νά οδηγηθούν και οί μέ τό περιεχόμενον των 

εγγράφων τούτιυν άσχοληθέντες εις εσφαλμένα επιστημονικά συμπεράσματα, 

τοσοντο) μάλλον, καθ’ όσον ή περισσότερον χρησιμοποιούμενη καί γνωστή 

εκδοσις των ΜίΓΙοΜοΙι - Μη11<?ι* ήτο και ή όλιγώτερον ακριβής. 

ΤΙ παράδοσις των σωζομένων 44 εγγράφων της Μονής του Προδρόμου 
είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Σνμφώνως προς τό εν έ'τει 1904 υπό του Ηγου¬ 

μένου τής Μονής Χριστόφορου έκδοθέν I Ιροσκυνητάριον (πβλ. Ι.)ο1 οοΓ 

σελ. 5 σημ. 1, σελ. 12 κέξ.) έσωζοντο μέχρι τότε εις την Μονήν δυο παλαιοί 
κώδικες αναγόμενοι πιθανώτατα εις τον Ι4°ν αιώνα. Έκ τούτων ό μέν εις 
(Λ) περιείχε τό τυπικόν τής Μονής μετ’αντιγράφου του βεβαιωτικού σιγιλ- 

λίου του Πατριάρχου Ήσαΐα του 1324 καί έτέριον δεκατριών {ή δώδεκα; πβλ. 

κατωτέρω) αντιγράφων αυτοκρατορικών εγγράφων, ό δέ έτερος (13) περιείχε 
αντίγραφα όλων των λοιπών εγγράφων τής Μονής: αύτοκρατορικών, πατριαρ¬ 

χικών καί κυρίως ιδιωτικών. Ή τύχη καί των δυο τούτων σπουδαίων κωδί¬ 

κων άγνοεϊται σήμερον. Τά πρωτόγραφα φαίνεται ότι είχον καή άλλοτε (βλ. 

δοΐονίον σελ. 297). Έν τοΰτοις κατά τόν Ηγούμενον Χριστόφορον έκ τών 
ανωτέρω εγγράφων τέσσαρα — τρία αυτοκρατορικά καί έν πατριαρχικόν — 

έσωζοντο μέχρι του 1904 εις τό πρωτότυπον, πιθανώτατα δέ νά έπώζετο καί 
έτερον αύτοκρατορικόν Τωάννου ιού Ε', ιό όποιον, επειδή ήιο κολοβόν, δεν 
θά άνεγνώρισεν ο Ηγούμενος Χριστόφορος (πβλ. ΠοΙο-ογ σελ. 4). Άλλα καί 
τά τέσσαρα (ή πέντε) ιαΰτα πρωτόγραφα άπωλέσθησαν, δεν εύρίσκονται 
σήμερον εΐς την Μονήν. 

Διεσώδησαν όμως μέχρι σήμερον τρία χειρόγραφα άντιγραφέντα έκ των 
παλαιών τούτων κωδίκων καί περιέχοντα κατά διάφορον σειράν καί αριθμόν 
12 έγγραφα έκ των 44 τής Μονής. Τό παλαιότερον έξ αυτών χειρόγραφον 
κατηρτίσθη εις τάς άρχάς τού 19ου αΐώνος προτροπή τού Πατριάρχου Ιερο¬ 

σολύμων Χρυσάνθου Νοταρά καί περιέχει έκτος του τυπικού τής Μονής 14 

έγγραφα έν αντιγράφω (επτά χρυσόβούλλους λόγους, τρία χρυσόβουλλα σιγίλ- 
λι«, δύο προστάγματα, ένα χρυσόβουλλον λόγον τού Στεφάνου Δουσάν καί 
έν πατριαρχικόν σιγίλλιον)· σήμερον εναπόκειται εΐς τό έν Κων/πόλει Μετό¬ 

χων ιού Παναγίου Τάφου. Άναμφιβόλως τό χειρόγραφον τούτο αντιστοιχεί 
προς τόν παλαιόν κώδικα τής Μονής Α. Τά έν αύτώ περιεχόμενα 14 έγγραφα 
έξέδωκε τό πρώτον ό Κ. Σάθας εις την Μεσαιωνικήν Βιβλιοθήκην τόμ. 1 

(Βενετία 1872) σελ. 21 1 -242. άργότερον δέ περιελήφθησαν εις την γνωστήν 
συλλογήν τών ΜίΙΠοδΐοΙι - Μίίΐΐυτ, Αοϊπ οί Οΐρίοιηπίπ Ογηοοη τόμ. 5 (Υίη- 

ι1ο1)ΟΠ.ηο 1887) σελ. 88 κέξ. 

Δεύτερον χειρόγραφον καταρποθέν τό 1858 υπό τον Οικονόμου Νικο¬ 

λάου Παπαδημητρίου έπί ιή βάσει επίσης ιού παλαιού κώδικο; τής Μονής 
Α καί περιέχον 12 έγγραφα (εκτός δηλαδή τού χρυσ. λόγου τού Στεφάνου 
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Δουσάν ΜΐΙΗοδΐοΙι - Μϋΐΐοτ XVI καί ενός χρυσ. σιγιλλίου Ανδρονίκου Β ) 

εναπόκειται σήμερον εΐς την Εθνικήν Βιβλιοθήκην τού Βελιγραδιού ΰπ’ άριθ. 

94. Τό χειρόγραφον τούτο παραδίδει τά κείμενα τών εγγράφων πιστότερον 
τού προηγουμένου. Περί έκδόσεως τινών έξ αυτών πβλ. δοΐονίον σ. 299-305. 

Τρίτον χειρόγραφον περιέχον έγγραφα τής Μονής τούτης εναπόκειται 
επίσης εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην τού Βελιγραδιού ΰπ’ άριθ. 95 καί 96. 

Τό χειρόγραφον τούτο κατηρτίσθη τό 1856 υπό τίνος Γεωργίου Ίωαννίδου 
καί περιέχει 28 έγγραφα (πραγματικώς 29, διότι τά παρά ΜίΙτΙοδίοΙι-ΜίίΠει· 

ύπ= άριθ. XXIV καί XXV έγγραφα φέρονται εις τό χειρόγραφον τούτο ώς 
έν), έκ τών όποίοιν 21 συνοδεύονται υπό ιταλικής μεταφράσεως. Έκ τών 29 

τούτων εγγράφων έν μόνον — ό χρυσσόβουλλος λόγος τού Δουσάν ΜίΗο- 

δίοίι- ΜίίΠθΓ XVI — περιέχεται καί εΐς τό πρώτον ενταύθα άναφερόμενον 
χειρόγραφον τού Παναγίου Τάφου. Έκ τούτου συμπεραίνομεν ότι τά λοιπά 
28 άντεγράφησαν έκ τού παλαιού κώδικος τής Μονής Β. Καί τά 28 ταύτα 
έγγραφα φέρονται ώς άπολυθέντα υπό τού Κράλη τής Σερβίας Στέφανου 
Λουσάν τούτο συνέβαλεν ώρισμένως εΐς τό νά παραληφθή έκ τού ετέρου 
παλαιού κώδικος τής Μονής Α τό μόνον εκεί περιληφθέν χρυσόβουλλον τού 
Δουσάν. Πραγματικώς όμως έκ τών 28 (29) τούτων έγγραφων μόνον 8 έχουν 
άπο?ατθή υπό τού Δουσάν: δύο χρυσόβουλ?ωι λόγοι καί έξ προστάγματα. Τά 
λοιπά άπελύθησαν υπό Βυζαντινών αύτοκρατόρων: Ανδρονίκου Β'καί Γ' 

και Τωάννου Ε'. Παρά τήν πλαστογράφησιν τών υπογραφών τό κείμενον 

τών έγγραφων φαίνεται ότι έμεινε άθικτον. 

Ή προσθήκη αύτη τού ονόματος τού Δουσάν κάτωθεν αύτοκρατορικών 
προσταγμάτων, τά όποια, ώς γνοιστόν, δεν φέρουν τήν υπογραφήν τού ονό¬ 

ματος τού βασιλέως, καί ενός εΐς τό τέλος κολοβού χρυσοβοΰλλου λόγου 
Τωάννου τού Ε' έφάνη εύκολος καί ικανή νά παραπλανήση μή ειδήμονας· 

ειχεν όμως καί τούς λόγους της. Αΐ ύπογραφαι εθεωρηθησαν ως υπάρχουσαι 
εΐς τόν παλαιόν κώδικα υπό τού άντιγραφέως Ίωαννίδου ή ΐνα πληρωθή 
ούτος καλύτερον υπό τού Σέρβου συλλογέως αρχαίων κειμηλίων Στεφάνου 
νβτ^ονίο', ή τή απαιτήσει τού τελευταίου τούτου, όστις ένόμιζεν ότι εξυπη¬ 

ρετεί διά τού τρόπου αυτού καλύτερον τούς εθνικιστικούς του σκοπούς 
Ό νοτίτονίο δέ ούτος ήτο καί 6 κομίσας τό χειρόγραφον τούτο 95 + 96 καί, 
τό έτερον 94 περί τό 1860 εΐς τό Βελιγράδιον (δοΐονϊεν σελ. 316 κεξ.). 

Άλλ’ ό Ίωαννίδης είχε καί δεύτερον άντίγραφον τής πρώτης σειράς 
1-21 τών εΐς τά χειρόγραφα 95 + 96 τού Βελιγραδιού περιεχομένων εγγρά¬ 

φουν, τό άντίγραφον δέ τούτο προσέφερε τό 1876 εΐς τον ΟηγΙ Ηορί. Βρα- 

δΰτερον περιήλθε τούτο εΐς χείρας τών Μιίτίοδίοΐι-Μϋΐΐετ, οΐ οποίοι συμ- 

περιέλαβον τά έν αύτώ 21 (22) έγγραφα (μετά τών πλαστογραφημενών 
υπογραφών των) όμού μετά τών υπό τού Σάθα έκδοθέντων 14 έγγραφων 
εΐς τόν δον τόμον τών Αοΐα εί: Βίρ1οπια1:& Οτ&εο&, άλλάξαντες τήν σειράν 
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καί έν μέρει εσφαλμένως χρονολογήσαντες αυτά. Τό χειρόγραφον τούτο είναι 
άγνωστον πού εύρίσκεται σήμερον, (πβλ. ΌοΙ^ογ σελ. 10 σημ. 1 και σελ. 18.) 

Τά τρία ταύτα χειρόγραφα, ήτοι τό εις τό εν Κων/πόλει Μετόχιον τού 
Παναγίου Τάφου έναποκείμενον, καί τά δυο τά εί: την Εθνικήν Βιβλιοθή- 

κην τού Βελιγραδιού ύπ άριθ. 94 και 95 + 90 εναποκείμενα, περιέχουν 42 

έγγραφα τής Μονής. Δυο ακόμη έγγραφα διεφύλαξε καί έξέδωκε τό 1904 

μεταξύ άλλων 18 γνωστών ήδη 6 Ηγούμενος Χριστόφορος εις τό καί ανω¬ 

τέρω μνημονευθέν IΙροσκυνητάριον, τό έν έκ των οποίων απελύθη υπό του 

Σουλτάνου Μουράτ του Λ' τό 1372, μέχρι τότε άνέκδοτον καί εντελώς άγνω¬ 

στον, τό δέ άλλο υπό του Πατριάρχου Καλλινίκου του Β' τό 1(198, γνωστόν, 

άλλα πιθανώτατα ανέκδοτον μέχρι τότε. 

Λυτή είναι συντόμως ή παράδοσις των 44 εγγράφων τής παρά τάς 
Σέρρας Μονής του Προδρόμου, εκ τών οποίων 10 είναι χρυσόβουλλοι λόγοι, 
3 χρυσόβουλλα σιγίλλια, 27 προστάγματα, 2 πατριαρχικά σιγίλλια, 1 πρακτι¬ 

κόν καί 1 σουλτανικόν έγγραφον. (Ό εις τήν πραγματείαν του Κυριακίδου 
επομένως δοθείς τίτλος « Χρυσόβουλλα» δεν άνταποκρίνεται προς το πραγμα¬ 

τικόν είδος όλων τών εγγράφων). Ό υπό του ΌοΙ^ογ εις τό τέλος τής πρα¬ 

γματείας αυτοί σελ. 47 · 48 εποπτικός πίναξ δίδει ακριβή εικόνα τής χρονο¬ 

λογικής σειράς, του σκοπού τής άπολυσεως κλπ. τών εγγράφων. Θά ήτο όμως 
προιιμότερον ό αύξων αριθμός τών έγγράφοιν νά άνταποκρίνεται εδώ καί 
προς τον πραγματικόν τά μή δυνάμενα νά χρονολογηθούν επακριβώς ήδυ- 

ναντο δι’ ό'λλου τρόπου νά έξαρθούν. Επίσης δπως τό ΰπ’ άριθ. 3 ουτω καί 
τά υπ αριθ. 8 καί 32 πρεπει νά δηλωθούν ιός «χρυσόβουλλα σιγίλλια». ΤΙ 
γραφή ΡοΐΗοΗηοη (Πόΐοο,- σελ. 39 XXVII καί σελ. 47 άριθ. 10) προς 
«πόδοσιν του ελην. Ποδολινόν δεν είναι ορθή· προτιμητέα ή διά του Ροιίο- 

ΙΙηοιι άπόδοσις. ΤΙ γραφή Πηλορύγιον, τήν οποίαν δέχεται ό Κυριακίδης 

σελ. 534 αντί τής γραφής Πηλορήγιον, μου φαίνεται ή ορθή.—Επιθυμώ ακόμη 
νά παρατηρήσω τά εξής όσον αφορά εις τον παλαιόν κώδικα τής Μονής Λ. 

Επειδή, ώς εΐδομεν, τό ύπ’ άριθ. XIV (δίΐΐΐιβδ- ΜΠΠοδίοΙι - Μαΐΐετ) χρυ- 

σόβουλλον σιγίλλιον ούτε τά χειρόγραφα του Βελιγραδιού (μάλιστα δέ τό 
υπ αριθ. 94) ούτε τό ΓΙροσκυνητάριον παραδίδουν, μου φαίνεται πιθανόν 
ότι καί εις τον παλαιόν κώδικα Α δεν περιείχετο τούτο- πρέπει επομένως νά 

υποθέσωμεν, δα ό άντιγραφεύς του χειρογράφου του Παναγίου Τάφου αντέ¬ 

γραφε τούτο έκ τίνος λυτού (πρωτοτύπου;) εγγράφου σωζομένου τότε εις 
τήν Μονήν. 

Διά τής συστηματικής ταύτης έξετάσεως τών εγγράφων τούτων άπέβη- 

σαν τό πρώτον ίστορικώς χρησιμοποιήσιμα ταΰτα, εις τούτο δέ συνέβαλεν 
αναμφιβόλως περισσότερόν παντός άλλου ή ανωτέρω πραγματεία τού Ρτ. 

ΠοΙ^ογ. Λΐ μέχοι τουδε εκδόσεις δμως ούτε πλήρεις είναι ούτε άνταποκρίνον- 

ται εις τας απαιτήσεις τής επιστήμης. 'Ως φαίνεται έκ τών παριχτηρήσεων τού 

ϋοΐ£6Γ καί έκ τινων δειγμάτων παραβολής προς ά'λλας εκδόσεις ή χειρό¬ 

γραφα, τά όποια οΰτος παραθέτει έν σελ. 15- 17, ή νέα έ'κδοσις πρέπει νά 
λάβη ως βάσιν τό Προσκυνητάριον, τό όποιον παραδίδει πιστότερον τά κεί¬ 

μενα τών έν αύτω εκδεδομένων 20 εγγράφων. Διά δέ τά μή έν τφ Προσκυ- 

νηταρίω άπαντώμενα 24 άλλα έγγραφα πρεπει να ληφθούν ως βάσις τα χει¬ 

ρόγραφα τού Βελιγραδιού (πβλ. ϋδίοοτ σελ. 18). 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

Ο. άβ ^€^ρ|1αη^οη, 7.ε$ ε^ΙΒε$ ηιρε$ίτε$ άε 6αρραάοεε (ηηε νοηνείΐε 
ργονίηεβ <ίε Γατί ύνζαηϋη), ΡΙαηείιεε, Ττοίεΐενιβ ΑΓοηηι, Ρατιχ 1934. 

’ Εκδίδεζαι ώς 0οζ ώμος τής ΒϊΗΐοέ/ιβςνε ατοΗεοίο^ίηηε εί ΚκΙοπηνε 
τής Βετνίεε άε$ απίίηηΐίέχ εί άε$ Ιαιιχ -ατί$ (Ήαηί- Οοιηηιί&ζατίαί 

άε Ια ΚερηΗίψιε ίταης.απβ εη Ργτίε εί αη Ι,ύαη). 

Ό διεθνώς γνωστός διά τάς μεγάλας εργασίας του περί τών υπογείων 
εντός βράχων εκκλησιών τής Καππαδοκίας πατήρ ΟπΐΟαυπιο (Ιο ^ιρίιαπΐοπ 
έξέδωκε τρίτον Λεύκωμα εις τό σχήμα τών δύο προηγουμένως υπ αυτού 
εκδοθέντων (πρβλ. Έπετ. Έτ. βυζ. σπουδών τόμ. Γ'. σελ. 345 καί τόμ. 

σελ. 40(1 κέ.). Διά τού Λευκώματος τούτου, δπερ εινε τό τελευταΐον, συμπλη- 

ρούται τό πολύτιμον υλικόν τών αρχαίων υπογείων ναών της Καππαδοκίας. 

Ό νέος τόμος περιέχει είς (13 πίνακας: κατόψεις, φωτοτυπίας, σχέδια καί 
υδατογραφίας — έξ ών δύο έγχρωμοι προς μελέτην τών λεπτομερειών — σει¬ 

ράν είκοσι περίπου ναών. Οί ναοί ούτοι, έξ ών πλείστοι είνε χρονολογημένοι 
έξ επιγραφών, ανάγονται είς τούς άπό τής εποχής τών εΐκονομάχων μέχρι τού 

15ου αίώνος χρόνους. 
Ό πατήρ άο ^τρίιαηίοη καί είς τό τρίτον τούτο Λεύκιομα, ώς καί είς 

τά δύο προηγούμενα, δεν παραθέτει τάς εικόνας τών ναών κατά χρονολογικήν 
σειράν. ΤΙμεΐς εις τήν σύντομον ταύτην βιβλιοκρισίαν τού νέου Λευκώματος 
άναφέρομεν τά μνημεία κατά τήν σειράν τών χρονολογιών, ητις άφ ενός μέν 
υπάρχει εις αυτά τά μνημεία καί άφ’ ετέρου παρέχεται υπό τού ίδιου είς τήν 
δημοσιευθείσαν ύπ’αυτού μελέτην έν Εοηοδ άΌηβηί XXX (1931) σ. 5-27. 

Έκ τών δημοσιευομένων καππαδοκικών μνημείων ιδιαίτερον ενδιαφέρον 

έχουν οί ναοί τής εποχής τών εΐκονομάχων (άγιος Βασίλειος πλησίον τής 
Σινασού καί άγιος Στέφανος πλησίον τού Τζεμίλ πίν. 154, 15:), 158), οιιινες 
αντί τών συνήθων ιερών σκηνών και προσά>πων κοσμούνται έξ ολοκλήρου 
μέ γεωμετρικός καί φυτικάς διακοσμήσεις, πλέγματα καί σταυρούς. Οι σταυ¬ 

ροί είς τήν αψίδα καί τήν οροφήν παρίστανται κατακοσμοι έκ πολυτίμων 
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λίθων εν μέσω ροδάκων και φυλλωμάτων (σταυρός άγιας Ευφημίας), εξ ών 
οί τελευταίοι έπέζησαν επί μακρόν εις την βυζαντινήν γλυπτικήν. 

Έκ του αρχαϊκού κΰκλου (του 9ου καί 10ου αΐώνος) ό νέος τόμος περιέχει 
σειράν ναϋδρίων εις τάς περιοχάς του δοξάΐ&ηΐβ καί τής Σινασού. 

Οί σπουδαιότεροι τής περιοχής δο^ΐίαιιΐο είνε: ό δίκλιτος θολωτός ναός 
του Βείίοςι Κίΐίεεε (βλ. κάτοψιν εις πίν. 160) καί τρία ναύδρια του ΒεΙΗ 
Κίΐίδδε, έξ ών· τά δυο υπόγεια καί τό εν ΰπεράνω του εδάφους μετά τρούλ- 

λου (βλ. κατόψεις εις πίν. 181). "Ολα κοσμούνται μέ τοιχογραφίας εις συνεχείς 
ζώνας μέ τάς σκηνάς έν χρονολογική σειρά, μεταξύ των οποίων καί τινες των 
απόκρυφων Ευαγγελίων χαρακτηριστικαί του αρχαϊκού κύκλου (ύδωρ τής 
ελέγξεως) καί εις τεχνοτροπίαν ολως πρωτογενή. 

Τής περιοχής Σινασού σπουδαιότεροι είνε ό δίκλιτος θολωτός ναός των 
άγιων Αποστόλων (βλ. κάτοψιν εις πίν. 149) καί τό Τανοίιπηίε Κΐΐΐεεο μέ 
τοιχογραφίας χρονολογημένος εξ επιγραφών αναγόμενων εις την εποχήν Κων¬ 

σταντίνου του Πορφυρογέννητου (βλ. πίν. 152- 153). Άμφοτέρων αί τοιχο- 

γραφίαι έχουν τήν διάταξιν καί εικονογραφίαν των αρχαϊκών καί μόνον ή 
τεχνοτροπία των είνε κάπως ανώτερα. Τήν μετάβασιν από τού αρχαϊκού 
κύκλου εις τον τής βυζαντινής περιόδου δεικνύει ό ναός τής αγίας Βαρβάρας 
αναγόμενος κατ’ επιγραφήν εις τούς χρόνους Βασιλείου καί Κωνσταντίνου 
περί τό 1000 μ.Χ. Τού ναϋδρίου τούτου ή καλώς διατηρούμενη τοιχογράφη- 

σις είνε εις ά'κρον ενδιαφέρουσα" ή άψίς αποκλείεται μέ τό ίδιάζον εις τούς 
υπογείους ναούς τής Καππαδοκίας λαξευτόν τέμπλον, εις τό κάτω μέρος τού 
οποίου εικονογραφούνται εν προτομή οί δύο αρχάγγελοι φρουρούντες τό 
ιερόν βήμα. Λαξευτή είνε επίσης καί ή μικρά αγία τράπεζα, εις τήν έμπροσθεν 
πλευράν τής οποίας είνε έζωγραφημένος έν προτομή ό Χριστός. Ή άψίς 
κοσμείται μέ τήν αρχαϊκήν αποκαλυπτικήν σκηνήν τού Χριστού φερομένου 
υπό τών συμβόλων των τεσσάρων Ευαγγελιστών, μέ όλοσώμους ίεράρχας, καί 
εγκόλπια μέ τούς προφήτας. Όλόσωμοι άγιοι καί άγιαι κοσμούν τό κάτω 
μέρος τού ναού, ενώ οί τοίχοι καί οί θολοί φέρουν τάς ευαγγελικός σκηνάς 
ούχί έν συνεχεία, άλλα χωριζομένας μέ ταινίας φερούσας έν έγκολπίοις προτο- 

μάς άγιων. Μεταξύ τών σκηνών αυτών διακρίνονται: ή Άνάστασις, γνωστή 
έκ τών πρώτων ακόμη ά'ρθρων τού πατρός άε ^τρίΐ&ηίοη, ή Γέννησις, 

6 Ευαγγελισμός, τό ύδωρ τής ελέγξεως, προτομαί τών επτά παίδων κλπ. 

Ή τεχνοτροπία των, εις ίκανώς άνωτέραν βαθμίδα, ενθυμίζει έν πολλοίς τάς 
τοιχογραφίας τής κρύπτης τού Όσιου Λουκά (πρβλ. Αοίοε άα III Οοπ^τόδ 
ά’έΐιιάεδ ΐ>γζαη1:ΐη65} Αΐΐιέηοδ 1932, σελ. 389 κέ.), ως δύναταί τις ιδία νά 
διακρίνη τούτο εις τήν ώραίαν έγχρωμον άπεικόνισιν τού Προφήτου Ιεζεκιήλ 
(Πίν. 193). 

Μεγαλυτέραν ακόμη έξέλιξιν καί σχέσιν προς τήν τέχνην καί εικονογρα¬ 

φίαν τής Κων/λεως δεικνύουν αί τοιχογραφίαι τού Οαταίαοΐι Κίΐίδδβ (βλ. πίν. 
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195-205) άναγόμεναι κατ’ επιγραφήν επί δευιέρου στρώματος εις τούς χρόνους 
Κωνσταντίνου τού Δούκα (1001 - 1011). Τό ζίπτοΐοοίι ΚίΗδδβ άποτελειται έξ 
ενός δικλίτου θολωτού ναού μέ χαρακτηριστικήν άψΐδα εις σχήμα σχεδόν 
ολοκλήρου κύκλου καί έκ δύο προς νότον συνεχομένων παρεκκλησίων μέ 
επίπεδον στέγην. Εις τήν αψίδα τού κυρίου κλιτούς βλέπομεν τό «Λάβετε 
ψάγετε...». Εις αυτήν, όπως καί εις τάς ωραίας σκηνάς τής Γεννήσεως, τής 
Υπαπαντής καί τινων άγιων: Κοσμά, Βλασίου, Αθανασίου, Δαμασκηνού κ.άλ.), 

ή έπίδρασις τής Κων/λεως είνε λίαν καταφανής, ενώ αί σκηναί τών Παθών 
είναι είργασμέναι κατά τήν ανατολικήν καππαδοκικήν τεχνοτροπίαν. Ένδια- 

φέρουσαι είνε καί αί προσωπογραφίαι μοναχών καί δωρητών, έξ ών άλλαι 
είνε έζωγραφημέναι εις τέχνην εξειλιγμένην (ώς ή τού πίν. 202), καί άλλαι, 
ώς αί τού τελευταίου ναϋδρίου, εις τέχνην ολως πρωτογενή (βλ. πίν. 200). 

Δείγματα τής δευτέρας βυζαντινής περιόδου φέρει ό π. 06 ^τρίι&ηίοη 
εις τον τόμον αυτόν τάς λαμπράς τοιχογραφίας τού τρικόγχου ναού τού 
Τα§;1ΐ3ΐ·, όσης καί από άπόψεως αρχιτεκτονικής κατασκευής καί ωραίων ανα¬ 

λογιών είνε από τούς σπουδαιότερους υπογείους ναούς τής Καππαδοκίας 
(βλ. πίν. 163- 172). Τό σύνολον τών τοιχογραφιών τούτων είνε άριστα προσ- 

ηρμοσμένον προς τάς επιφάνειας τού εσωτερικού, ή διακοσμητική των δέ είνε 
θαυμασία καί ώς διάταξις καί ώς έντύπωσις" ή τελευταία οφείλεται ιδίως εις 
τό λεπτόν αραβούργημα τό πληρούν τά κενά τών παραστάσεων. Αί δύο διά¬ 

φοροι συνθέσεις τής Δεήσεως εις τήν Α καί Β κόγχην, αί τρεις σφζόμεναι 
Εύαγγελικαί σκηναί (Γεννήσεως, Σταυρώσεως, Ευαγγελισμού) καί ή όειρά τών 
αγίων όλοσώμων καί εις εγκόλπια είνε από τάς καλλιτεχνικώς άνωτέρας τοι¬ 

χογραφίας τής Καππαδοκίας, εφάμιλλοι τής νέας Έκκ?ιησίας τής Τοκάλης καί 
τού Είπιαίβ Κίΐίδδο. Ή τεχνοτροπία των προδίδει τον 120ν αιώνα, όπως μάς 
έγνώρισαν αυτήν αί τοιχογραφίαι τού Νερές τής βορείου Μακεδονίας. Τέλος 
ό δίκλιτος θολωτός ναός τών Τεσσαράκοντα μαρτύριαν, νοτίως τού δοανοαίι 
ευρισκομένου μεταξύ Οετεπίθ και δο^ΊιαπΙβ, φέρει ένδιαφερούσας τοιχογρα¬ 

φίας ανατολικής τεχνοτροπίας, αί κυριώτεραι τών όποιων έπεσκευάσθησαν επί 
Θεοδώρου Λάσκαρι (1216- 1217). 

Τοιούτον είνε εν όλίγοις τό τελευταΐον υλικόν τής καππαδοκικής τέχνης, 

δπερ περιέχει τό έκδοθέν τρίτον Λεύκωμα, τήν ερμηνείαν του όποιου ώς καί 
γενικωτέρας διά τούτο παρατηρήσεις άναμένομεν νά ίδωμεν εις τον μέλλοντα 
νά άκολουθήση Β' τόμον τού κειμένου. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών και πόσης Ελλά¬ 

δος. Σνμβολαι εις την ιστορίαν τον μοναχικού βίου εν * Ελλά δ ι; Α'. 

Ό όσιος Λουκάς «υ νιος» (396- 955), Β ’.'Ο όσιος Μελέτιος «ο νέος» 

(1035-1195), ΆΟήναι, 1935. 

Ό Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ήρχισεν εσχάτως έκδίδων 
τον βίον καί πραγματευόμενος την δράσιν των κυριωτέρων αναμορφωτών 
του μοναχισμού ένΈλλάδι, προσφέρων ούτως αληθώς πολύτιμον συμβολήν εις 
την ιστορίαν του εν Έλλάδι μοναχικού βίου κατά τους βυζαντινούς χρόνους. 

Μέχρι τούδε έξέδωκε τούς βίους των οσίων: Λουκά τοΰ επικαλούμενου 
εκ τού τόπου της άσκήσεως αυτού Στειριώτου, άκμάσαντος κατά τον 10ον 
(άώνα και μονόπαντος παρά ιό άρχαίον Στείριον τής Φωκίδος, μεταξύ των 
ορέων Έλικώνος καί Παρνασσού, δπου διασώζεται μέχρι σήμερον ή ομώνυ¬ 

μος Μονή περίφημος διά τε τήν αρχιτεκτονικήν καί τά κοσμούντα τό Καθο¬ 

λικόν αυτής μωσαϊκά, καί τού οσίου Μελετίου τού έν τω δρει τής Μυου- 

πόλεως άσκήσαντος, άκμάσαντος δε κατά τον 11ον αιώνα καί ίδρυτού τής 
όμαννύμον Μονής επί προβοΰνου τού Κιθαιρώνος παρά τό χωρίον Μάζι, τήν 
άρχαίαν Οΐνόην. Τού βίου τού οσίου Λουκά προτάσσεται σύντομον, άλλα 
περιεκτικώτατον κεφάλαιον περί τού μοναχικού βίου εν Έλλάδι προ τού 
Λουκά, εις δέ τον βίον τού οσίου Μελετίου επιτάσσονται εν πρωτοτυπώ καί 
αί αληθώς απρόσιτοι εις τούς πολλούς βιογραφίαι τού οσίου, αί συγγραφεΐ- 

σαι παρά τού Νικολάου, επισκόπου Μεθώνης, καί τού Θεοδώρου Προδρό¬ 

μου. Ευχής μάλιστα έργον θά ήτο, άν καί ό έν προποτύπο) βίος τού όσιου 
Λουκά συνώδευε τό κείμενον τού πρώτου τεύχους, ΐνα έχη τούτον πρόχειρον 
ύ αναγνώστης. 

Ή έκθεσις περί των μοναχικών κέντρων κατά τήν παλαιοχριστιανικήν 

εποχήν έν Έλλάδι θά ήδύνατο νά συμπληρωθή διά τής Μονής Δαφνίου, ής 
σφζονται ακόμη τμήματα τού οχυρού περιβόλου τού ί)υυ αιώνος καί ελάχιστα 
θεμέλια τού Καθολικού, δυτικώς τοΰ βυζαντινού ναού τής αύιής εποχής (βλ. 

ΜίΙΙεΙ, Εε πιοη^είετε ιΐε Όβρίιηί, Ρηπκ, 1899, σ. 3-16), καί διάτων 
ασκητηρίων των διεσπαρμένων πανταχού τής Ελλάδος, πολλά των οποίων 
— μεταξύ δέ αυτών καί ή σπηλιά τής Πεντέλης — διασώζουν ίχνη παλαιο¬ 

χριστιανικής έποχής (βλ. Ήμερολ. Μεγάλης Ελλάδος, 1927, σ. δ2 κέ). 

Άφ’ ετέρου ό ναός τής Θεοτόκου μετά των παρεκκλησίων εις τιμήν των 
Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου έν Όρχομενω τής Βοιωτίας (εις τό σημερι¬ 

νόν χωρίον Σκριπού) νομίζομεν ότι δεν ίδρύθη ώς μοναστηριακός ναός, 

άλλ’ ώς ναός τού βυζαντινού Όρχομενού, ώς τούτο καί αί διασωθεΐσαι έπι- 

γραφαί μαρτυρούσιν. Εις μεταγενεστέρους χρόνους έχρησιμοποιήθη ό ναός, 
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ώς Καθολικόν τής Μονής τής Κοιμήσεως, δπως καί ή ηλικία των σφζομένων 
κελλίων άποδεικνύει, Τέλος εις τάς ελληνικός Μονάς τού 10ου αιώνος εινε, 

νομίζομεν έπάναγκες, νά προστεθή καί ή σορζομένη περίφημος παλαιό Μονή 
τού Φιλοσόφου παρά τήν Δημητσάναν τής Γορτυνίας, ή ίδρυθεισα υπό 
Ίωάννου Λαμπαρδοπούλ,ου πρωτασεκρήτη τού Νικηφόρου Φοικά (963-969) 

τιμηθέντος διά τού ονόματος τού Φιλοσόφου, έξ ού έλαβε τό όνομα καί 
ή αρχαιότερα αυτή βυζαντινή Μονή ήτις ήτις ήτο έν των κυριωτέρων κέν¬ 

τρων τής ελληνικής παιδείας κατά τούς χρόνους μάλιστα τής τουρκοκρατίας. 

Τον γνωστόν — έκ τού έργου τού Κρέμου καί άλλων — βίον τοΰ Οσίου 

Λουκά εξετάζει ό σ. από τής άπόψεως τής έξοχου προσωπικότητος καί τής 
μεγάλης φυσιογνωμίας τού Λουκά, αϊτινες υπήρξαν, ώς όρθώς παρατηρεί — 

«αί ήθικαί βάσεις τής άναμορφώσεως τού μοναχικού βίου έν Έλλάδι, τό δέ 
επιτελεσθέν ύπ’ αυτού έργον, παρά τό βραχύ χρονικόν διάστημα, εις δ έξε- 

τάθη, έστήριξε τάς βάσεις ταύτας καί καθώρισε τήν πορείαν τής περαιτέρω 
άναπτΰξεως τού μοναχικού βίου, όστις ύπήρξεν ό σπουδαιότερος παράγων 
τής διασόίσεως τής θρησκείας καί τής εθνικής συνειδήσεως τού ελληνικού 
λαού, εν μέσω των μεγάλοιν έκ των επιδρομών τών βαρβάρων αναστατώσεων 
τής Ελλάδος καί τής επικείμενης μετά ένα καί ήμισυ αιώνα ξενοκρατίας 

καί ύποδουλίόσεως». 

Αί παρεχόμεναι υπό τού ανωνύμου βιογράφου πληροφορίαι περί τής 
καταστάσεως τής Ελλάδος κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 10ου αιώνος, περί τών 
επιδρομών τών Βουλγάρων κατά τής Στερεός Ελλάδος καί τής Πελοπον- 

νήσου, αί σχέσεις τού οσίου Λουκά μετά τών στρατηγών τής Ελλάδος Πόθου 
Αργυρού κσί Κρινήτου "Αροτρά, αί προρρήσεις τού Όσιου διά τάς βαρβα- 

ρικάς έπιδρομάς, τήν άπελευθέρωσιν τής Κρήτης υπό τών "Αράβων, αί τοπο- 

γραφικαί ειδήσεις καί άλλα, άτινα καθιστώσι τον βίον τούτον αληθή ιστορι¬ 

κήν πηγήν διά τήν κατάστασιν τών κυρίως ελληνικών χοίρων κατά τον 
10ον καί 110ν αιώνα, χρήσιμον θά ήτο άν συνεκεντρούντο εις ιδιαίτερον κεφά- 

λαιον μετά ιστορικής άνασκοπήσεως τής εποχής. 

Ή περιγραφή τής Μονής καί τού Καθολικού αυτής συνοδεύεται μέ τάς 
περί τής κτίσεως αυτών παραδόσεις. Είς τήν περί τής τέχνης τής Μονής 
βιβλιογραφίαν άς προστεθώσι καί τό έργον τού Ο. \¥α1ίί, Βπ3 ΚηΙΙιο- 

Ηΐτοη νοη Ηο$ίο$ Ειιίτ&δ (έν ΒαιιΕιπίδί II 3επε II ΗείΙ) καί ή υπό τού 
γράφοντος περί τού υπό τό Καθολικόν τής Μονής ναού τής άγ. Βαρβαρας 
καί τών τοιχογραφιών αυτού (έν ΑεΙιεε άα III® 0οη§Τ65 (ΤείΊΐάεε ΒνζαπΗ- 

Π63, Αίΐιεηεδ, 1932 σ. 389 κέ.). 

Τον βίον τού όσιου Μελετίου αναλύει ό συγνραφεύς μετά τής αυτής επι¬ 

στημονικής γνώσεως καί μετά πλειοτέρας αγάπης ίσης προς τήν επιδειχθεισαν 
ύπ" αυτού στοργήν πρός τήν βυζαντινήν ένδοξον Μονήν, ήτις οφείλει τήν 
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άναβίωσιν αυτής εις τάς ένεργείας καί διατυποόσεις του ίδιου. Εις πολλά 

σημεία του βίου του οσίου Μελετίου εξαιρεί δ σ.· τον ιστορικόν χαρακτήρα 

των διηγήσεων των βιογράφων του οσίου: Νικολάου Μεθώνης καί Θεοδώ¬ 

ρου Προδρόμου των σχετικών προς την κατά τής Κρήτης εκστρατείαν τού 

Ίωάννου Δοΰκα, την Μονήν Δαφνιού, την άποδιδομένην εις τον διοικητήν 

των Αθηνών προσωνυμίαν του «Άθηνάρχου» κλπ. Την ιστορικήν άλλως τε 

αξίαν του βίου τοΰτου άναδεικνΰει ομοίως ή μνεία διοικητών τής Ελλάδος 

καί τής Πελοπόννησου (Βάρδα του ίκανάτου, Έπιφανίου Καματερού — ή 

οικογένεια του οποίου, ώς έχω άλλαχοΰ υποδείξει, συνδέεται καί προς την 

Νταου Πεντέλην, — Δέοντος Νικερίτου, του άρχοντας Ίωάννου Ξηρού κ.λ.π.), 

έξ ών άλλοι εινε καί άλλοθεν γνωστοί, άλλοι δέ έν τφ βίφ τοΰτω τό πρώτον 

μνημονεύονται. 

Ώς προς την κατάστασιν του τότε μοναχικού βίου, φαίνεται, ότι οΰτος 

κατά τά τέλη του 11ου αιώνος ειχεν εν Έλλάδι έκτραπή του προορισμού 

αυτού. Ό Μελέτιος επεδίωξε τήν άναμόρφωσιν του μοναχισμού «διά των 

αυστηρών διατάξεων περί ακτημοσύνης, προσευχής, εργασίας καί διά των 

ασκήσεων προς ηθικήν τελείωσιν τών μοναχών». Ό σ. αποκρούει τήν γνώ¬ 

μην του Σάθα καί άλλων, καθ’ήν καί οΐ υπό τον όσιον Μελέτιον μοναχοί 

(ως καί οί του οσίου Χριστοδούλου του Πατμίου) ήσαν εκ τών πολεμιστών 

μοναχών, ούς ειχεν ύπ’ όψιν ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. Βεβαίως ή γνώμη 

του Σάθα, ώς διετυπώθη ύπ’ αυτού εν τω προλόγφ του 7ου τόμου τής 

Μεσαιωνικής του Βιβλιοθήκης, δεν δΰναται νά γίνη άσπαστή, Ό γραφών 

επιφυλάσσεται εις ιδίαν μελέτην νά έκφέρη γνώμην επί του ζητήματος τούτου. 

Ή υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών — οστις έχει πλου¬ 

τίσει τήν εκκλησιαστικήν ημών φιλογίαν διά σειράς πο?^υτίμων καί σοφών 

έργων·—συνέχισις τής εκδόσεως του βίου τών οσίων Νίκωνος του Μετα¬ 

νοείτε καί Χριστοδούλου του Πατμίου, ήν άναμένομεν, θά συμπληρώση τήν 

άρξαμένην άξιόλογον σειράν τών αντιπροσώπων του έν Έλλάδι βυζαντινού 

μοναχισμού. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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Νβυζηεοίιίδοΐιε νοί&ςΐιβάεε, ξεεαηιηιείί νοη ΪΥεγηετ νοη ΗαχίΗαη$εη. 

ΙΙτίεχί ηηά ϋΙ)βΤ3βίζηη£ ]ιτ$£. νοη Κ. Βε/ιηΙέε Κβηιηήηξίιαηεεη ηηά 

Οηκίαν Βοβετ. Α$οΙιεηάοτ/βεΖιε νεΗαξεύηεΙιΙιαηάΐηηξ, Μηηείετ 

ί. IV. 1935. (Υετο/βηίΐίεΐιηη^εη άετ Αηηείίε νοη Ότοείε - ΟεεεΙΙ- 

Ξΰΐιαβ 4. Βά) ο. IX. 196. 

Οί αδελφοί λΥοπιοτ καί Αιιουδί νοη Ηαχίΐιαιιεοη, ώς καί ή συγγενής 

των ποιήτρια ΑηηείίΘ νοη Ότοείε, ανήκουν εις τούς ρομαντικούς εκείνους 

τής Γερμανίας, τούς όποιους ένεθουσίασεν ή άνακάλυψις τού ποιητικού πλού¬ 

του, τού άποθησαυρισμένου ε’ις τό στόμα τού λαού. Συνδεόμενοι δια φιλίας 

προς τούς αδελφούς Οπηιηι καί άλλους λογίους, κατέγιναν από τού έτους 

1805-1820 είς τήν περισυλλογήν μνημείων τού λόγου τού λαού εν τή 

Βεστφαλία, έξ ής καιήγοντο. Καί ό μέν παρεσκεύασε συλλογήν γερ¬ 

μανικών δημοτικών ασμάτων, τήν οποίαν άφήκε άδημοσίευτον, έχρησιμο- 

ποίησε δέ βραδύτερον ό Α1. ΚειίίεΓδοΙιείά (λνοδίΚΗΠεοΙιε νοΙΕδΙΐοάετ, 

ΗείΙΒίΌΐιπ 1879), ή δέ Αηηείίε διέθεσε τον θησαυρόν τών τραγουδιών, τά 

όποια κυρίως άπεμνημόνευε καί έτραγουδούσε, διά τήν συλλογήν τού ΙΠιΙδηά 

(Αΐίε, 5οο1ι ηηά νοΙΕδΗεάετ, δίιιίί^. 1844. Βλ. Ι&ΙιΛ. ίαΓ νοΙΕδΙίβά- 

ίοΓδοΙιηηξ' τ. 1 σ. 79 κέ. καί τ. 3 σ. 56 κε.). 

Ό λνεπιετ, οστις ήτο κατά δώδεκα έτη πρεσβύτερος τού αδελφού του, 

μετέσχε τού υπέρ άπελευΟερώσεως τής Γερμανίας πολέμου καί τό 1814/15 

διέτριψεν έν Βιέννη, όπου καί άλλοι λόγιοι φίλοι του, ως ο ]. Οπηιιπ καί ό 

νοιη δίείπ, είχον συναόροισθή επ’ ευκαιρία τού συνεδρίου ιής ειρήνης. Έκεΐ 

έγνώρισε πολλούς “Ελληνας καί ή αγάπη του προς τον λαόν καί τά δημιουρ¬ 

γήματα αυτού ιόν έκαμε νά δείξη ενδιαφέρον καί διά τήν ποίησιν και τήν μου¬ 

σικήν τού ελληνικού λαού. Καί θά ήκουσε μέν “Ελληνας έκ τών εν Βιέννη 

διαμενόντων δίδοντας τραγούδια τής πατρίδος των, αλλά τήν συλλογήν του 

δεν κατήρτισεν ό ίδιος. Τό κύριον αυτής μέρος, περιλαμβάνον υπέρ τά 

50 τραγούδια, προέρχεται από χειρόγραφον γεγραμμένον διά χειρός τού έκ 

Σιατίστης τής Μακεδονίας Θεοδώρου Μανούση, τού κατόπιν καθηγητού τής 

ιστορίας έν τώ Πανεπιστήμια) Αθηνών περιήλθε δ εις αυτόν δια τού γρα- 

ψέως τής έν Βιέννη Βιβλιοθήκης Β. ΟορϊίπΓ, οστις καί κατά λέξιν μετάφρα- 

σιν τών ασμάτων έπρομήθευσεν είς αυτόν. "Οθεν είς τον Η. κυρίως ανήκει 

ή έμμετρος επεξεργασία τής μεταφράσεως ταύτης. Τό λοιπόν μέρος τής 

συλλογής του άπετελέσθη εξ ασμάτων, τα οποία βραδυτερον άλλοι Ελληνες 

διαμένοντες έν Γερμανία κατέγραψαν χάριν αυτού ή διάφοροι φίλοι του 

παρεχώρησαν είς αυτόν. 

Σκοπός τού Η. ήτο έξ αρχή; νά δημοσιεύση τήν συλλογήν, τήν οποίαν 

ούτως απέκτησε. Θέλων όμως νά έχη τήν γνώμην τού Οοίϊιε, μετέβη τό 
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θέρος του 1815 είς λνίοεΒαάοη. 'Όθεν ό Η. είναι ό πρώτος, δστις κατέστησε 
γνωστήν την ποίησιν του ελληνικού λαού εις τον Οόΐΐιβ. Οΰτος δ’ ού μόνον 
την δημοσιευσιν τής συλλογής θερμώς συνέστησεν εις αυτόν, αλλά και ύπε- 

σχέθη να γράψη τον πρόλογον δι’ αυτήν. Έξ επιστολών και σημειωμάτων, 

άτινα παρατίθενται έν τη εισαγωγή του βιβλίου, μανθάνομεν την έντύπαχιιν, 
την οποίαν τά άσματα τής συλλογής ταύτης έκαμαν είς τον μέγαν ποιητήν. 

Την 5 Τουλίου 1815 ό ΟόΐΙαε έγραφε προς τον υιόν του Αύγουστον: < Είπε 
είς τόν Κίοηιοτ, οτι μ" έπεοκέφθη είς φίλος των νεωτέρων Ελλήνων, δστις 

έχει άσματα δημοτικό του λαού τοΰτου, τά εκλεκτότερα, έξ όσων γνωρίζομεν, 

έν τή έννοια τής λυρικής, δραματικής καί επικής ποιήσεως». Την αυτήν ημέ¬ 

ραν έγραφεν ό Οοΐΐϊίϊ προς τόν Η. περί των νεοελληνικών ασμάτων: 

«είναι ισάξια προς δ,τι άριστον έν τουτω τω εΐδει έχομεν». Όμοίως δ’έν 
τοις ΑπιιηΙοπ 1815: «Όλίγα ξένα μέ έχουν συγκινήσει, έν τούτοι; πολύ μέ 
είλκυσαν ελληνικά τραγούδια νεαιτέρων χρόνων, τά οποία μοί άνεκοινώθησαν 
έν προ)τοτύπω καί έν μεταφράσει καί τά όποια εύχομαι να ίδω δημοσιευό¬ 

μενα τό ταχύτερον. Οί κύριοι νοη Ναίζπτοτ και νοπ ΙΙαχίΗαιΐδοη έχουν 
άναλάβει την ώραίαν ταύτην εργασίαν». 

'Όθεν είναι άξιον απορίας, ότι ό Η. μόνον τρία έκ των ασμάτων τής 
συλλογής του εδημοσίευσεν έν χινι περιοδικά) τόν Φεβρουάριον 18.8, ενώ ήδη 
από τον Αύγουστου 1810 άνεκοίνωοε είς τον ]. ΟπΊιιηι, ότι είχεν ίίλην τήν 
συλλογήν τον έιοίμην προς έκδοσιν έζήτει μάλιστα παρ' αυτού τήν αποστο¬ 

λήν τής μεταφράσεως τών σερβικών τραγουδιών, τήν όποιαν ύ Οπηιιη είχε 
φιλοτεχνήσει καί ύποσχεθή νά παραχωρήση είς αυτόν, ΐνα τήν δημοσίευση 
μαζί μέ τά ελληνικά τραγούδια. Καί βραδύτερον δ δτε μέ τήν άναζωπύρη- 

σιν τού φιλελληνικού πνεύματος έν Γερμανία άνδρες οίοι ό Τΐιίοΐίίοΐι καί ύ 
\νο1ο1<θΓ καί ό Νίεήιιΐιτ συνίστων είς αυτόν θερμώς τήν δημοσιευσιν τής 
συλλογής τον, ουδέ τότε άνταπεκρίθη προς τάς υποδείξεις αυτών καί ήναγκά- 

σθη ό ΟοΓκί έν Κκιΐδί πικί ΑΙίετίπηι IV, 1 (1823) νά έπαναλάβη τήν 
σύστασίν του. Τούτο έπροκάλεσε μόνον επιστολήν τού II έκτενεστάτην προς 
τόν Οοίΐιο, έν τή οποία ώς δικαιολογίαν τής μακράς αναβολής του προβάλ¬ 

λει τό μέν τήν άπασχόλησιν αυτού είς έργα διοικητικά — ήτα Κο^Ί0Πΐιΐ£5Γαί: 

έν Κο·π — τό δέ τήν ζωηρόν του επιθυμίαν νά συνοδεύση τήν έκδοσιν του 
μέ όσον τό δυνατόν πληρέστερα; ειδήσεις περί τής γλώσσης καί τού βίου τού 
έλληνικού λαού. Διό καί δέν παύει νά ζητή παρ’ αυτού τόν ύπεσχημένον πρό¬ 

λογον, ώς καί ιστορικήν εισαγωγήν περί τής νεοελληνικής γλοόσσης και ποιή¬ 

σεως παρά τού ]. Οπιιιιπ καί άλλων λογιών φίλων του. 'Οθεν ή αδυναμία 
του νά δώση ό ίδιος ύπομνηματισμούς, παρέχοντας τ' αναγκαία στοιχεία 
προς κατανόησιν τών ασμάτων τής συλλογής του, οφειλομένη προφανώς είς 

άγνοιαν τής νεοελληνικής ιστορίας καί φιλολογίας καί είς έλλιπή γνώσιν 
αυτής τής νεοελληνικής γλώσσης, ήνάγκαζεν αυτόν νά έξαρτα τήν έκδοσιν 
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τής συλλογής του έκ τής ξένης βοήθειας. Φαίνεται όμως καί δτι δέν έχουν 
άδικον ό Οοΐΐιβ καί ό }. Οιίιηηι, οϊτινες τήν αιτίαν τής αναβολής αποδί¬ 

δουν ό μέν είς το αναποφάσιστον τού χαρακτήρός του, ό δέ είς οκνηρίαν. Οί 
δισταγμοί τού Η. δέν ενική9ησαν καί όταν μέ τήν αναγγελίαν τής προπαρα- 

σκευής τής εκδόσεως Ραιιπβΐ οίκος εκδοτικός τής Στουττγάρδης άπηυθύνθη 
προς αυτόν ζητών ν’ άναλάβη τήν δημοσιευσιν τής συλλογής του. Ούτως 
ό Ραιιποί τόν προέλαβε, έκτοτε δ’ ό II. δέν σκέπτεται πλέον τήν έκδοσιν 
αυτής. Καί θά έχάνετο ίσως διά παντός ή συλλογή, τής οποίας την δήμο- 

σίευσιν έπόθησαν άνδρες επιφανείς τής Γερμανίας, αν μή προ δύο ετών τήν 
άνεκάλυπιε μεταξύ τών καταλοίπων τού Η. ό έν Μϋπδίβτ τής Βεστφαλίας 
καθηγητής Κ. δοΐιαίΐ^ Κοηπηίη&ΐιαιΐδοη. Είς αυτόν καί είς τόν γνωστόν 
νεοελληνιστήν Ουείίΐν Βογίοτ όφείλομεν, δτι ή τόσον παλαιό καί σπου¬ 

δαία διά τήν μελέτην τών τραγουδιών τού λαού μας συλλογή αυτή, η πρώτη 
καταρτισθεΐσα υπό Γερμανού, σοόζεται από τήν καταστροφήν καί διά τής 
μεταφράσεως γίνεται γνωστή καί είς εύρύτερον κύκλον μελετητών τής δημώ¬ 

δους ποιήσεως. 
Ή έκδοσις έγινε μέ τήν άπαιτουμένην φιλολογικήν ακρίβειαν καί επι¬ 

μέλειαν. Καί πρώτον εν τή εισαγωγή (σ. 1-33) εκτίθεται έν πάση Ακρίβεια 
δπό τού Καηιη τό ιστορικόν τής συλλογής, παρατίθεται δέ καί ή μνημονευ- 

Θεΐσα επιστολή τού II. προς τόν Οοϊίιο. Είτα ιό βιβλιον διαιρείται εις δυο 
μέρη. Τό Α' μέρος περιέχει έν πρωτοτυπώ καί έν γερμανική μεταφράσει τά 
άσματα εκείνα, τά όποια ό Η. μετέφρασεν ή μάλλον έπεξειργάσθη μετρικώς 
μέ ιόν σκοπόν νά τά δημοσίευση. Γούτων τά 42 πρώτα προέρχονται εκ τού 
χφ. τού Θ. Μανούση, τά δ’ επόμενα 0 έχουν γραφή υπ άλλης, άγνωστου, 

χειρός. Τό Β' δέ μέρος περιλαμβάνει 29 άσματα και 80 δίστιχα, τά όποια 
περιέχυνται μέν έν τοίς καταλοίποις τού Η, γραφέντα χάριν αυτού υπό "Ελλη¬ 

νας απαίδευτου μετά τήν έν Βιέννη διαμονήν του, αλλά δέν μετεφραοθησαν 
ύπ’ αυτού. ΤΙ παρατιθεμένη έν τω βιβλίφ μετάφρασις, ούσα κατά τό πλεΐστον 
είς πεζόν, ανήκει είς τόν έτερον τών εκδοτών, τόν 8ο)Τογ. Εις ταύια ακο¬ 

λουθεί περιγραφή τών χειρογράφων, ώς καί αναγραφή τών διαφόρων γραφών, 

αί όποίαι απαντιόνται είς τά διάφορα χειρόγραφα, έφ όσον αυται δέν προέρ¬ 

χονται έξ απλών ορθογραφικών σφαλμάτων συναμα γίνεται και παραπομπή 

εις άλλας σύλλογός καί δή είς τήν τού Ρθ55θ\ν καί παρέχονται ποικίλοι άλλαι 
ειδήσεις. Έν παραριήματι τέλος δημοσιεύονται 17 άσματα μετά μουσικών 
σημείων καί χάρτης τών τόπων τών αναφερομενων εις τά ασματα. 

Τίτο ευτυχής ή σκέψις τού Κςηιτπίηοΐιαιΐδοπ νά καλέση είς συνεργα¬ 

σίαν τόν ΒονίΟΓ, οστις έκ τών μελετών του ήτο ένδεδειγμένος νά έρευνήση 
τά καταλειφθεντα χειρόγραφα καί αποδωση τό κείμενον τών ασμάτων. Ο 8. 

διετήρησε τάς γραφάς τών χειρογράφων καί δή τού Μανούση καί εκεί δπου 
προφανής είναι ?Γ) έπίδρασις τής λογίας γλώσσης, ως ήλθε, αδελφή, πράγμα, 
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τούς άνδρας, τούς σπαΐδους, πίπτουν, παυσε, νά συντρίφθη 
κτλ. Τάς διορθώσεις του περιώρισεν ο δ. εις περιπτώσεις, εις ας επεβάλλοντο 
αΰται εκ λόγων κατανοήσεως τού κειμένου· ούτω έν τώ Α' μέρει γράφει εν 
άρ. νΐΙ5 στ. 5 Γιάννη, 15 Γ ιαννάκης αντί Ίάνη, Ίανάκης, IX, 15 

στο άγιο ευαγγέλιο αντί στον άγιον εύ. XXV, 10 παγανιάς αντί 
παγωνιάς, 11 στο λημέρι αντί του λ. καί έν τω Β' μέρει άρ. 1 στ. 9 

για νά μπήτε αντί κι’άναμπήτε, 8,2 δροσίσης αντί δρόσης, 12,4 

μιαν π ίση μην ημέραν αντί μ. ποίσηνην ή. 16,6 στα διάσελλα 
αντί στα δ η σ έ λ α, 27,3 μ’άτόν φοβάσαι αντί μ ά τον φ. Νομίζομεν 
δμως δτι καί εις άλλας τινάς περιπτώσεις έπεβάλλετο ομοίως ή διόρθοοσις ή 
ή προτίμησις έτέρας γραφής των χειρογράφων" π. χ. έν τω Α' μέρει άρ. I στ. 3 

ρίχνουν καί σέ σκοτώσουν γραπτέον ρ. κ. σ. σκοτοδνουν, στ. 7 τί’σαι 
βραχνιασμένος γρ. τ. σ. (ά)ραχ ν ια σμέν ος, Ιψ’ δσον τό β λείπει εις 
τάντίγραφα, έν δέ τφ χειρογράφω Μανοΰση έχει προστεθή κατόπιν, XIII, 5 

κι αυτός μου γρ, κι άτός μου, πρβλ. ΧΓΙΙα, 17 καί άτός μου, 

XXXVII, 6 στη σέλλ’ άργαβιασμένα γρ. άραδιασμένα (ή άρμα- 

θιασμένα) XXXVIII, 3 ό παπάς μου γρ. ό μπα μπάς μ. XXXIX, 1 

τ’ άλήν ’ψηλό καί μέγα (βουνό) γρ. τ’άλλο ψηλό κ. μ. (Περί τής σημα¬ 

σίας τού ούδ. άλλο προ έπιΟ. ή έπιρρ. βλ. Τστ. λεξεξικόν τής νέας Ελληνι¬ 

κής λ. άλλος 1 γ. ή εικασία τού δ. δτι προέρχεται έκ τού τουρκ. α!ί= υψηλός 
δεν φαίνεται πιθανή), Έν τω Β' μέρει άρ. 2 στ. 3 ετούτα ζεύκια γρ. 

έτούτ’ τά ζέφκια, άριθ. 3 στ. 9 καί Γιώργος γρ. κι ό Γ. 7, 8 Κι ακόμα 
λόγος γρ. κ ι ά κ ό μ α ό λ. 13, 6 μ ο ν α σ τ ή ρ ι γρ. μ α ν α σ ι ή ρ ι κατά ιό χει¬ 

ρόγραφον 18, 11 Γιατί πλιό δεν έρχομαι γρ. γ. που λ ιό δ. έ. κατά τό 
χειρόγρ. (διά τό μέτρον), 26, 13 Μ’άς είθε μου τή δώσουνε γρ. μ" άς 
ήθε μ. τ. 5.27,20 τά μήλα σου ρυπίζουνται καί τον κρεμνό φο- 

βάνται γρ. λιμπίζομαι — φοβάμαι. 
Ό τόπος τής προελεύσεοος των καθ’ έκαστον ασμάτων δυστυχώς δεν 

παρεδόθη. Ώς δμως καί ό 8. παρατηρεί, ταύτα προέρχονται κατά τό πλεϊστον 
έκ Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, όπόθεν κατήγοντο οί πλεΐστοι των 
έν Βιέννη διαμενόντων Ελλήνων. Διότι είναι πιθανόν, δτι ο Μανοΰσης τά 
άσματά του δεν έγραψε μνημονεύων δλα, άλλ’ άκοΰων παρ’ άλλων Έλλη-, 

νων. Δεν λείπουν βέβαια καί άσματα έξ άλλων ελληνικών χωρών, καί δή έκ 
Κρήτης άς καί ή γλώσσα πολλών ασμάτων καί δίστιχων καί τό δ'νομα τού 
Κρητός Έλευθ. Παναγιώτου, τό όποιον απαντάται εις έν των χειρογράφων, 

μαρτυρούν. 

’^σματα άλλοθεν άγνωστα, καθ’ δσον ήδυνήθην νά έξακριβώσω, περιέχει 
ή συλλογή αύτη ολίγα. Άλλ’ ή αξία αυτής έγκειται κυρίως εις την παλαιό- 

τητα αυτής καί την άνόθευτον καταγραφήν των ασμάτων. Τά άσματα Ιδίως 
τού Β ' μέρους, γραφέντα παρ’ δλως απαίδευτου Έλληνος, είναι άπηλλαγμένα 

Βιβλιοκρισία. 

τών γλωσσικών αλλοιώσεων, τάς όποιας παρουσιάζουν τά τού Α' μέρους, 

διότι ό Μανοΰσης δεν έμεινεν ανεπηρέαστος από την λόγιαν γλώσσαν. 

Νοθείας δμως καί παραφθοράς εις τά κείμενα, οΐας παρατηρούμεν εις μετα- 

γενεστέρας συλλογάς, δεν έπεχείρησεν ό Μανοΰσης. Πολλαχού μάλιστα τά κεί¬ 

μενα τής συλλογής του ού μόνον εις τήν γλωσσικήν μορφήν, άλλα καί εις την 
όλην σΰνθεσιν τών ασμάτων διαφέρονια ούσιωδώς τών μέχρι τούδε γνωστών 
παραλλαγών διασώζουν παράδοσιν γνησιωτέραν. *Όθεν ή συλλογή αύτη θά 
παράσχη σπουδαιοτάτην συμβολήν είς τήν ιστορικήν καί τεχνικήν έρευναν 

τών τραγουδιών τού λαού μας. 

Γ. Α. ΜΕΡΑΣ 

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. ΣπουδΟΝ, έτος ΙΑ . 34 
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Συνεδρία 58ν τής 13ν$ Φεβρουάριον 1934. 

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου της Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. Εμμανουήλ Βαμβουδάκις εκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: 

«Ή εισαγωγή του Χριστιανισμοί) εις τήν Σάμον». Ό ομιλητής προλογίζων, 

έξήρε σελίδας τινάς τής αρχαίας ιστορίας τής Σάμου, είσελθών δ5 έπειτα εις 
τό κύριόν του θέμα απέκλεισε τό πολλάκις υπό διαφόρων ιστοριογράφων 
διατυπωθέν ενδεχόμενον τής πρωίμου καί ακώλυτου εις Σάμον εισαγωγής 
του Χριστιανισμού, στηριχθείς τό μέν εις τό ιερόν τής πολιούχου "Ηρας, τό 
όποιον και επί των προκών του Χριστιανισμού αιώνων διετήρει τήν παλαιάν 
αυτού ακμήν, τό δέ επί θεμελιωδών αρχών του 'Ρωμαϊκοΰ Κράτους, άλλα 
προ πάντων επί του ύπ’ αυτού εύρεθέντος επί τής ΒΑ. παραλίας τής Σάμου 
Βαπτιστηρίου του Κέδρου, τό οποίον έκ πολλών ιστορικών καί τεχνικών 
λόγων άνήγαγεν εις τό δεύτερον ήμισυ τού Δ'. αιώνος. 

Τό βαπτιστήριον τούτο, εΐπεν, εμφανίζει τον Χριστιανισμόν εν τελείφ 
εκκλησιαστική οργανώσει έν τή άντιποδιαία πλευρά προς τήν άρχαίαν πόλιν 
τής Σάμου. Άφ* ετέρου Ναοί χριστιανικοί άνασκαφέντες εν τή αρχαία πόλει 
ώς καί βασιλική μετά κοινότερου Βαπτιστηρίου εν τή περιοχή τού Ηραίου, 

αναγόμενοι πάντες εις τον Ε' αιώνα, διαπιστούν τό γεγονός δτι μέχρι τού Ε' 

αιώνος δεν είχε καταστή πρόσφορον τό έδαφος τής αρχαίας πόλεως προς 
άκώλυτον καί άνενόχλητον έγκαθίδρυσιν τού Χριστιανισμού. 

Παρεκβατικώς έπειτα άνέφερεν άλλα μνημεία αρχαιότερα, προϊστορικά, 

τά όποια άνεκάλυψεν έν τφ περί τον «Κέδρον» καί άνατολικοκερον αυτού 
χώρφ, επί τή βάσει των όποιων, ώς καί τινων τοπογραφικών πληροφοριών, 

διετύπωσε τήν γνώμην δτι έν «Κέδρψ» δέον νά τοποθετηθή καί άναζητηθή 
ή αρχαία πόλις Ίπνούς, έν ή ύπήρξεν άξιόλογον ιερόν, τό τής Ίπνουντίδος 

ή Τπνουσίας "Ηρας. 

Συνεδρία 59>Ι τής 3}μ Νοεμβρίου 1934. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. Φ. Κουκούλες εΐσηγούμενος είπεν ολίγα τινά περί τής 
κατά τά τελευταία έτη έξελίξεως καί προαγωγής τών Βυζαντινών Σπουδών, 

Έπιστη μονικαί ανακοινώσεις. 

άνέφερε πόσα Βυζαντινολογικά συνέδρια έγένοντο μέχρι τούδε, τίνες τών 
Ελλήνων μετέσχον εις τό τελευταίον συνέδριον τής Σόφιας, τίνα θέματα 
άνεκοίνωσαν ούτοι, ποια ή το ή σημασία τών θεμάτων αυτών, τά όποια ήκού- 

σθησαν υπό τών συνέδρων μετ5 ιδιαιτέρας προσοχής, προς δέ ποια ύπήρξεν 
ή συμμετοχή τών Ελλήνων είς τάς γενομένας έπιστημονικάς συζητήσεις. 

Μετά ταύτα, άφ’ ου είπε τά δέοντα περί ιών καθ' όλου εργασιών τού 
συνεδρίου καί άνέφερε τάς εντυπώσεις τών Ελλήνων έκ τής έπισκέψεως τής 
Σόφιας, δηλώσας δτι τό μέν προσεχές συνέδριον θά γίνη έν Ιταλία, τό δέ 
μεταπροσεχές έν Συρία, έδωκε τον λόγον εις τον κ. Κ. Άμαντον, δστις 
άνεκοίνωσε τό θέμα του: «ποία ή θέσις τών Χριστιανών είς τά Μουσουλ¬ 

μανικά κράτη». 

Ό ρήτωρ διά τού θέματός του έζήιησε νά έξάρη τήν σημασίαν, τήν 
οποίαν είχον κυρίως τά υπό τών Αράβων καί Τούρκων είς τούς Χριστιανούς 
δοθέντα προνόμια, διά τών οποίων διετηρήθη ο εθνισμός τών τελευταίων, νά 
υπογράμμιση δέ καί τήν σημασίαν, τήν οποίαν έχουν διά τήν ιστορικήν 
έρευναν τά δοθέντα προνόμια, καί μάλιστα τά πρωτότυπα, τά είς τήν 
Αραβικήν καί τήν Τουρκικήν γεγραμμένα, τήν συλλογήν κ|χί έκδοσιν τών 
οποίων προέτεινε. 

Μετά ταύτα ο κ. Ά. Άνδρεάδης ανέπτυξε τήν άνακοίνωσιν του «περί 
τού πληθυσμού τού Βυζαντινού κράτους» όμιλήσας περί τών αιτίων τής 
έλαττώσεως τού πληθυσμού τών Βυζαντινών χοορών, ήτοι τών λοιμών, λιμών, 

πειρατειών, επιδρομών, σιτοδείας καί μοναχικού βίου καί αντιπαραβολών 
τήν έλάττωσιν προς τήν τών χωρών τής Δύσεως, τήν οποίαν καί εύρε μεγα- 

λυτέραν ή έν τή Ανατολή. Ό κ. Άνδρεάδης, στηριζόμενος είς τάς μαρτυρίας 
τών χρονογράφων καί τών αγιολογικών κειμένων καί αποβλέπουν κυρίως είς 
τήν από τού Ζ' μέχρι τού ΙΒ' αιώνος έποχήν, έξήτασε καί τήν αντίστροφον 
τού ζητήματος ό'ψιν, ήτοι τήν τής αύξήσεως τού πληθυσμού α') ένεκα συρ¬ 

ροής τού πληθυσμού είς τάς κυρίως Βυζαντινός χώρας μετά τάς καταλήψεις 
διαφόρων έπαρχιών τού κράτους υπό άλλοεθνών, β') ένεκα τών διαφόρων 
εποικισμών, γ') ένεκα τής ΐερότητος τού γάμου, οστις είχεν ως αποτέλεσμα 
τήν ΰπαρξιν πολυμελών οικογενειών καί δ') ένεκα τής εύδοκιμήσεως τού 
έμπορίου καί τού. άστικισμοΰ. 

Τέλος ό κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλλος ανέπτυξε τό θέμα του. «Οί έν Άγίψ 
’Όρει ζωγράφοι οι μιμηθέντες τον Μανουήλ Πανσέληνον». 

Πρόκειται περί μιας προσπάθειας Αγιορειτών ζωγράφων μεταξύ τών 
οποίων έξαίρεται Διονύσιος ό έκ Φουρνά, ό γνωστός συγγραφεύς τού εγχει¬ 

ριδίου τής ζωγραφικής τέχνης, οΐτινες κατά τά τέλη τού ΙΖ' καί τάς άρχάς 
τού ΙΗ' αιώνος, έγκαταλιπόντες τον τρόπον τού ζωγραφίζειν τής Κρητικής 
σχολής, έπανήλθον είς τήν Μακεδονικήν τού ΙΔ' αιώνος, μιμηθέντες κυρίως 
τά έν Άγίφ ’Όρει έργα Μανουήλ τού Πανσελήνου. Ό κ. Ξυγγόπουλος προ- 



532 “Επιστημονικοί ανακοινώσεις. Επιστημονικοί ανακοινώσεις. 533 

βαλών εικόνα: των ζωγράφων τούτων καί τού Πανσέληνου καί καταδείξας 
την έξάρτησιν των πρώτων εκ του δευτέρου καί την μίμησιν, εξήγησε καί 
τους λόγους, δι’ οΰς έγένετο ή στροφή προς την Μακεδονικήν τέχνην, ήΠς 
τάσις δεν διήρκεσε πλέον του ήμίσεος αΐώνος. 

Συνεδρία βΟί τής Ι?Ί* Νοέμβριον 1934. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής εταιρείας κ. Κ. Ανοβοννιώτον. 

Ό έιαΐρος κ. Γ. Άναγνωστόπουλλος ώμίλησε περί των πηγών τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής τονίσας τάς δυσκολίας τής έρευνης τής Ελληνικής 
γλώσσης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τάς προερχόμενος έξ έλλείψεως επαρ¬ 

κών πηγών καί μάλιστα από των αρχών τής Βυζαντινής περιόδου μέχρι τού 
ΙΒ' αΐώνος. 

Αιά τον λόγον τούτον έτόνισε την ανάγκην τής χρησιμοποιήσεως των 
εμμέσων πηγών, ήτοι τής αρχαίας καί νέας Ελληνικής ώς καί των διαλέκτων 
αυτής, προς δέ καί μιας παρημελημένης πηγής ήτοι των εκ τής μεσαιωνικής 
Ελληνικής δανείων εις ξένας γλώσσας Σερβικήν, Βουλγαρικήν, Ρουμανικήν, 

Αλβανικήν, Κουχσοβλαχικήν, 'Ρωσσικήν κ.τ.λ. 

Η έρευνα των δανείων τούτων, είπε, θά ήδυνατο νά διαφώτιση όχι 
μόνον τό λεξιλόγιον, αλλά καί την φωνητικήν καί την κλίσιν τής μεσαιωνικής 
μας γλώσσης. Τούτου ένεκα προέτεινεν είς τό συνέδριον τήν συστηματικήν 
συλλογήν καί κωδικοποίησιν τών έ.κ τής μεσαιωνικής Ελληνικής δανείων. 

Μετά ταυτα ό κ. Θεμ. Βολίδης ώμίλησε περί κωδικός τής Πατριαρχικής 
βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς περιέχοντας έργα τού Γεωργίου Μοσχάμπαρ, συγ- 

γραφέως εκκλησιαστικού ζήσαντος κατά τον ΙΓ' αιώνα. 

Ο άνακοινών, άφ’οΰ διεσαφήνισε τήν σημασίαν τού ονόματος ή μάλλον 
τού φευδωνυμου, τού έκ τών αρωμάτων μόσχος καί ά'μπαρ συντεθέντυς, 

ώμίλησε περί τών κωδίκων τών περιεχόντων έργα τού Μοσχάμπαρ ώ; καί 
του έν τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, τών Αθηνών κτλ. καί έπειτα περιέ- 

γραψε λεπτομερώς κώδικα έν Αλεξάνδρειά υπάρχοντα καλώς σωζόμενον καί 
περιέχοντα πολλά τών έργων τού συγγραφέως, ών τό έκτενέστερον διέλαθε 
τούς έρευνητάς. 

Όκ. Βολίδης καθορίσας τον χρόνον, καθ’ον έγράφη ό κώδιξ (1590 μ. X.) 

ειπεν οτι ουτος κυρίως πρέπει να ληφθή ύπ’ όψιν κατά τήν έκδοσιν τών 
έργων τού Μοσχάμπαρ, όσης άνήκεν είς τούς πολεμούντας τούς Λατίνους 
καί κατέληξεν έξηγήσας τούς λόγους, δΓ οΰς τόσον συνεκίνει τήν ορθόδοξον | 

Ανατολήν κατά τους χρόνους εκείνους ό προς τούς Λατίνους αντιρρητικός αγών. 

Τελευταίος ώμίλησεν ό κ. Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά τήν έν Θεσ¬ 

σαλία υπό τού Ιουστινιανού όχυρωθεισαν πόλιν Καισάρειαν, ώς έν τω περί 
χτισμάτων έργω του αναφέρει ό ιστορικός Προκόπιος. Πού έκειτο αΰτη δεν 
ήτο προηγουμένως γνωστόν, διότι άνεζητεΐτο αΰτη είς τήν σημερινήν ή τήν 
άρχαίαν Θεσσαλίαν, έν φ υπό τον γεωγραφικόν τούτον δρον, ώς άπέδειξεν 
ό ομιλητής, δέον νά νοήσωμεν καί τήν Δυτικήν Μακεδονίαν καί τήν εκατέ¬ 

ρωθεν τού 'Αλιάκμονος. 

Ό κ. Κεραμόπουλλος καθορίσας τούτο, έταΰτισε τήν πόλιν Καισαρείαν 
προς τά ερείπια τά κείμενα πλησίον τού χωρίου Καισαρειά κατά τήν αριστε¬ 

ρόν όχθην τού 'Αλιάκμονος, προς Ν. τής Κοζάνης καί απέναντι τών Σερβίων. 

Προσέτι άπέδειξεν ό κ. Κεραμόπουλλος δτι τήν πόλιν είχεν οχυρώσει 
πρότερον ό Διοκλητιανός καί ειχεν ονομάσει έκ τού τίτλου του Καισάρειαν. 

Προχωρών δέ περαιτέρω έφερεν αποδείξεις δτι προ τού Διοκλητιανού ή πόλις 
ύπήρχεν από τών χρόνων τού Φιλίππου καί έλέγετο κατά τάς αυτόθι έπι- 

γραφάς Αιάνη. 

Συνεδρία 61ν τής 1ν$ Δεκεμβρίου 1934. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Ανοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. ΙΙαναγ. Πατριαρχέας ώμίλησε περί τού θησαυρού τής 

Μεσαιωνικής Ελληνικής. 

Ό άνακοινών, άφ’ ού είσηγουμενος άνέφερεν έντυπώσεις του έκ τής 
έπισκέψειος τών έν Βουλγαρία άλλοτε άκμαζουσών Ελληνικών πόλεων Φιλιπ- 

πουπόλεως, Πύργου, Άγχιάλου, Μεσημβρίας καί έτόνισε τήν σημασίαν τήν 
οποίαν έχει ή μελέτη τών γειτονικών μας Βαλκανικών λαών, άνέφερε τάς είς 
τούς "Ελληνας άντιπροσώπους άπονεμηθείσας τιμάς καί είσήλθεν είς τό 
κύριόν του θέμα, είς τήν έκθεσιν δήλα δή τής σημασίας, ήν έχει διά μεν τήν 
διεθνή επιστήμην λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης άπό τού Όμήρου μέχρι 
σήμερον, διά δέ τούς Βυζαντινολόγους ή δημοσίευσις ενός πλήρους λεξικού 
τών συγγραφέων καί εγγράφουν τής Βυζαντινής περιόδου. 

Μετά ταύτα παρακολουθήσας τήν συμπηξιν καί ιστορίαν τού ιστορικού 

λεξικού τής Νέας Ελληνικής γλώσσης, ουτινος έπέδειξε τον έκδοθέντα Α' 

τόμον, ώμίλησεν έν έκτάσει περί τού τμήματος εκείνου τού λεξικού τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής δπερ ώς καί τό τής Νέας Ελληνικής ανέλαβε νά 
έκδώση ή Άκαδήμεια τών Αθηνών, καί δπερ θα περιλαμβανη τά τοπωνύ¬ 

μια, βαπτιστικά ονόματα, καί επίθετα, προς δέ καί παρωνύμια τά ευρισκό¬ 

μενα εν συλλογαΐς εγγράφων τής Τουρκοκρατίας, έτι δε και γλωσσικόν υλικόν 
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χαρακτηριστικόν της εποχής τής Τουρκοκρατίας δυνάμενον να χρησψεΰστ) είς 
την σύνταξιν του πλήρους Βυζαντινού λεξικού. 

"Έπειτα ό κ. Φ. Κουκούλες ωμίλησε περί των περί την ταφήν εθίμων 
των Βυζαντινών ή μάλλον υπέδειξε τά σημεία, τά όποια πρέπει νά λάβη 
ύπ’ όψιν ό μέλλων νά πραγματευθή εν έκτάσει το θέμα. 

Διέλαβε λοιπόν εν προποις περί των πηγών, τάς οποίας δέον νά συμ- 

βουλευθή ό ερευνητής, τάς οποίας διήρεσεν εις φιλολογικός (διαφόρους 
λόγους των πατέρων τής Εκκλησίας περί πένθους, μονωδίας, μεσαιωνικά 
ποιήματα καί μυθιστορήματα, ονειροκριτικά βιβλία, νόμους, ιερούς κανόνας, 

κλπ.) καί εις τά σχετικά μνημεία τής τέχνης (τοιχογραφίας, μικρογραφίας, 
μνημεία επιτάφια, πλάκας επιταφίους, σαρκοφάγους κτλ.) 

Τον περί των πηγών λόγον έπηκολούθησεν ή μνεία καί των βοηθημάτων, 

εν οις εύφήμως άνέφερε καί τάς σχετικά; εργασίας τών νεωτέρων Ελλήνων. 

ΙΙροχωρών διέλαβεν ό κ. Κουκούλες περί τών πρώτων ευσεβών φρον¬ 

τίδων τών συγγενών τού άποθανόντος (κλεισίματος τών οφθαλμών καί τού 
στόματος τού νεκρού) περί τού λαζαρώματος αυτού καί περί τής ένδύσεώς 
του μνημόνευσα; καί τούς σχετικούς κατά τής πολυτελείας τών φορεμάτων 
τών νεκρών νόμους. 

Τον λόγον έφερε κατόπιν εις την πρόθεοιν τού νεκρού καί τον στολι¬ 

σμόν τής νεκρικής κλίνης, διέλαβε περί τού τρόπου, καθ’ δν εθρήνουν τον 
νεκρόν οί Βυζαντινοί καί, πιστοποιήσας δτι καί οΐ άνδρες τότε έμυρολόγουν, 

ώρισε ιό περιεχόμενον τών Βυζαντινών μνρολογίων. 

Περαιτέρω ωμίλησε περί τού τρόπου, καθ’ ον οί Βυζαντινοί έξεδήλουν 
τό πένθος των (μελανά φορέματα, αποκοπή τής κόμης, Ιπίρριψις επί τής 
κεφαλής κόνεως, έγλεισις εις σκοτεινά δωμάτια κτλ.) 

"Άλλο ζήτημα, δπερ έξήτασεν ό άνακοινών ή το πόσον διήρκει κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους τό βαρύ πένθος, ποια ήτο ή κανονική διάρκεια 
αυτού καί τίνες έπενθούντο. προσθέοας πληροφορίας περί τού αν τότε υπήρ- 

χεν ή όχι ταφή αφανών. 

"Άλλα έξετασθέντα θέματα ήσαν, άν κατά τάς κηδείας έκαλύπτοντο ή 
ό'χι τά φέρετρα, αν αί κηδεΐαι έγίνοντο ημέραν ή νύκτα, πού έπετρέπετο νά 
θάπτωνται οί νεκροί, πώς έγίνετο ή νεκρώσιμος ακολουθία. 

Ουδέ παρελείφθησαν τ’ άφορώντα είς τά μνήματα, την πολυτέλειαν 

τών τάφων καί τάς τυμβωρυχίας, προς δέ καί τά περίδειπνα καί αί μέ τούς 
τάφους καί τού; νεκρούς σχειιζύμεναι προλήψεις τών Βυζαντινών. 

Χυμπληρών τήν ανοκοίνωσίν του ό κ. Κουκούλες υπέδειξε και τίνας 
συγγραφείς πρέπει νά έχη ύπ’ ό'ψιν ό πραγματευόμενος είδικώς περί τής βασι¬ 

λική; κηδείας ής ύπεδήλωσε τά τε κοινά σημεία μέ τήν λαϊκήν ώς καί τά 
διαφέροντα. Τέλος έτόνισεν ότι ή ακριβής γνώσις τών Βυζαντινών περί τήν 
ταφήν εθίμο>ν βοηθουμένη από τήν γνώσιν τού αρχαίου καί τού σημερινού 
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Ελληνικού βίου δύναται πολλά σημεία άμφοτέρων ώς προς τό είρημενον 

κεφάλαιον νά διαφώτιση. 

Σενεδρία 62« τής Ιόν« Δεκεμβρίου 1934. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής ' Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτον. 

Ό εταίρος κ. Ά. Όρλάνδος ε'καμεν άνακοίνωσιν περί τών οικιών καί 
παλατίων τού Μυστρά. Κατ’ άρχάς έτόνισε τήν ίσχνότητα καί ατέλειαν των 
περί τών οικιών καί τών παλατίων τού Μυστρά δημοσιεύσεων, ων ήλεγξεν 
εν τή προόδω τού λόγου του πλεΐστα σημεϊα, μεθ δ προέβη εις λεπτομερή 
άνάλυσιν τής διατάξεως τών παλατίων, ών έταύτισε τα διάφορα διαμερίσματα, 

κοιτώνας, λουτρώνα, παρεκκλήσιον, κλιμακοστάσιον, αίθουσαν θρόνου, χαρα¬ 

κτήρισα; ώς αρχαιότερα τά κτίσματα τής ανατολικής πτέρυγος, άτινα άνήγαγε 

μέχρι τής Φραγκικής αρχής. 
Έξήτασεν ακολούθως τό σύστημα θεμελιώσεως τής αιθούσης τού θρόνου 

δι’ αψίδων, επί μεμονωμένων σημείων, ήρμήνευσε τήν χρήσιν τών οκτώ 
καπνοδόχων ώς αγωγών θερμάνσεως τής αιθούσης τών υποδοχών καί άνήρεσε 
τήν γνώμην περί ύπάρξεως καί ετέρου ορόφου ΰπερανω τής αυτής αιθούσης. 

Ώμίλησεν έπειτα ό ρήτωρ περί τού αρχοντικού, συνήθως λεγομένου 

«μικρού παλατιού», ούτινος τό σχέδιον άπέδειξεν ώς ούχί απ’ αρχής έχον 
τούς χώρους πέριξ μιας αυλής διατεταγμένους, άλλα διά τής έκάστοτε προσ¬ 

θήκης διαμερισμάτων καταλήξαν εις τήν μορφήν, ήν έχει σήμερον, ήτις παρα¬ 

πλάνησε τον Οετί&πά θεωρήσαντα τήν συμπτωματικήν διάταξιν ταύτην ως 
εξέλιξιν τής διατάξεως τής ανατολικής καί Έλληνορρωμαΐκής κατοικίας, ής, 

ώς ετόνισεν ό μιλητής, ή Βυζαντινή, διαφέρει πολλαχώς. 

Μεθ3 δ προέβη ό κ. Όρλάνδος είς τήν ανάπτυξιν τών κοινών καί κυρίων 
χαρακτηριστικών τών λοιπών οικιών τού Μυστρά, ών επέδειξε τάς κατόψεις 

καί το μάς ώς καί γενικά; αναπαραστάσεις. 
Αίοίκίαι έχουσι πάντοτε σχήμα ορθογώνιον διευθυνόμενον άλλοτε παραλ- 

λήλως καί άλλοτε καθέτως προς τήν κλίσιν τού λόφου. Τό ισόγειόν των, χρη- 

σι,μεύον ώς αποθήκη, στάβλος ή δίοδος, είναι εκτισμένον δι’ ισχυρών θόλων. 

Κλΐμαξ εξωτερική ή εσωτερική ανάγει είς τον άνω όροφον, δστις μόνος κατφ- 

κεΐτο. Οί τοίχοι τού ορόφου είναι έκτισμένοι ώς συνεχείς αψίδες, ών τά κενά 
έπληρούντο διά ισχνότερα; τοιχοποιίας. Έσχηματίζοντο ούτως εσωτερικως 
έσοχαί χρησιμεύουσαι ώς άρμάρια, άλλα συναμα και προσδίδουσαι πολλην 
πλαστικότητα είς τό εσωτερικόν τού χώρου. Έξώσται άστεγοι, ηλιακά προε- 

βαλλον κατά τήν μίαν τών πλευρών τού άνω ορόφου φερόμενοι. υπό κιλλι¬ 

βάντων συνενουμένων διά κομψών τοξυλλίων. Ή στέγη τού ορόφου ήτο 

άετοειδής καί ξυλίνη. 
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Μετά τήν έξέτασιν τί}; γενικής διατάξεως ώμίλησεν ό κ. Όρλάνδος και 
περί λεπτομερειών έξετάσας τά παράθυρα, έσιίας, κιστέρνας και τέλος τά 
αποχωρητήρια. Τούτων πάντων έπέδειξεν ό ομιλητής πλειστα σχέδια. 

Ό κ. Όρλάνδος καταστρέφων τον λόγον άνεκοίνωσεν δτι κατά τό 
προσεχές έτος, άν άπομακρυνθώσιν οΐ ένοικοι τής λεγομένης οικίας χοΰ 
Λασκάρεως, θέλει επιχειρήσει τήν άναστήλωσιν αυτής έπιτυγχανομένην άνευ 
πολλής δαπάνης. 

Συνεδρία 63ν τής 11ηε ’ Ιανουάριον 1935. 

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου τής εΕταιρείας κ. Κ. Δνοβουνιώτου. 

Ό εταίρος κ. Νικόστρατός Καλομενόπουλλος άνεκοίνωσεν παρατηρήσεις 
του τινας εις τήν ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους του Κωνσταν. Παπαρ- 

ρηγοποΰλου. 

Ό κ. Καλομενόπουλλος, άφ3 οΰ έπαξίως έπήνεσε τό έργον του ιστορικού, 

τό έπηνόρθωσεν εΐς τινα σημεία. Ούτως άπέδειξεν, επί τή βάσει κειμένων 
και υπολογισμών, δτι ό στόλος του επί Αναστασίου επαναστατήσαντος στρα¬ 

τηγού Βιταλιανού έπυρπολήθη προ των Συκών, του νυν Γαλατά, τφ 515 

ουχί δι3 υγρού πυρός, αλλά διά κοίλων ή εμπρηστικών κατόπτρων. Κατόπιν 
ύποστηρίξας μετ’ άλλων ερευνητών, δτι ο Ηράκλειος εκστρατεΰσας τω 621 

κατά των ΓΓερσών άπεβιβάσθί] εις Πυλας τής Βιθυνίας καί ουχί εις τάς του 
Αμανου όρους, έτόνισεν δτι διά Καισαρείας, Πόντου καί "Αρμενίας έβάδισε 
κατά των Πεσσών, οιτινες δεν ήσαν πλέον προ τής Κων/πόλεως καί εξήγησε 
τούς στρατιωτικούς λόγους, δι’ ους ήτο αδύνατον ν3 άπεβιβάσθη ό μέγας 
στρατηγός εις τον Τσσικόν κόλπον. Άπέδειξεν έπειτα δτι κατά τών εις 
Συρίαν επί Ηρακλείου είσβαλόντων Αράβων δεν εστάλη εις μόνος στρατη¬ 

γός, ό αδελφός τού Ηρακλείου Θεόδωρος, αλλά καί έ'τερος ομώνυμος, ό Θεό¬ 

δωρος 'Γριθΰριος. Ό πρώτος, είπε, καθαιρεθείς καί φυλακισθείς, άπήλθεν 
έπειτα εις τήν Μ. Ασίαν, ουχί όμως εις τό φροΰριον Ποΰζαντον ή Ποδενδόν 
έν τή ΝΑ άκρα τής Καππαδοκίας, άλλ" εις τό Κάστρον τής Πουζάνας, τό εν 
τω θέματι του Όψικίου (εν τή νυν περιφερεία Προυσης καί Κιουτάχειας). 

Κατά τάς πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Αράβων (672-678) 

εξηκολουθησε, πιστεύεται δτι ούτοι προσωρμίζοντο εντός τού Κερατίου κόλ¬ 

που παρά τήν παραλίαν τής εντός τών τειχών κείμενης συνοικίας του Εβδό¬ 

μου. Ό Αραβικός εν τούτοις στόλος ουδέποτε εισελθών εις τον Κεράτιον, 

προσωρμίξετο εις τό προάστιον “Εβδομον τό κείμενον προς Δ. τής πόλεως 
καί εκτός τών τειχών, εις άπόστασιν χιλιομέτρων τινών. 
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Προχωρών εις τάς παρατηρήσεις του δ ομιλητής έπιστοποίησεν δτι 
Λέων Γ' ό ’Ίσαυρος δεν εγεννήθη* έν Γερμανικεία: τής Συρίας, άλλ’ έν Γερ- 

μανικοπόλει τής Ίσαυρίας εντεύθεν δέ καί ή προσωνυμία τού Τσαύρου. 

Κατά τήν επιδρομήν τού Αραβικού στόλου κατά τής Κων/πόλεως τω 717 ό 
Βυζαντινός στόλος έκαυσε τά εχθρικά πλοία ουχί διά τών γνωστών πυρπο¬ 

λικών, άλλα διά πυρφόρων νηών, ήτοι πολεμικών πλοίων ώπλισμένων 

δι’ υγρού !] Ελληνικού πυρός. 

“Αλλαι παρατηρήσεις τού άνακοινούντος άπέβλεπον εις τό ν’ άποδείξη 
ούτος δτι ό μοναχός Θεοφάνης ό Γραπτός ό προχειρισθείς υπό τής χήρας 
βασιλίσσης Θεοδώρας περί τό 843 είς μητροπολίτην Νίκαιας δεν ήτο αμα¬ 

θής μοναχός, άλλ’ άνήρ λίαν εύπαίδευτος, καί δτι τό τρίκογχον, τό όποιον 
ΐδρυσεν ό βασιλεύς Θεόφιλος, ήτο παλατιού τρίκλινος καί ουχί εκκλησία. 

“Επειτα ό κ. Καλομενόπουλλος διά πολλών επιχειρημάτων άνήρεσε τήν 
γνώμην δτι αΐ δώδεκα αρχοντικοί οίκογένειαι τής Κρήτης ήτο δυνατόν νά 
εστάλη σαν εις τήν νήσον μετά τήν έκδίωξιν τών Σαρακινών υπό τού Νικη¬ 

φόρου Φωκά καί έδέχθη, σύμφωνων καί προς άλλους ερευνητάς, δτι μόλις 
τω 1092 έγκατεστάθησαν αΰται έκει μετά τήν καταστολήν τής στάσεως 

τού Καρΰκη. ? 

Είς μεταγενεστέρους τέλος ερχόμενος χρόνους άπέδειξεν δτι οι έν τή 
επαρχία Άμαρίου τής Κρήτης Άμπαδιώται Τούρκοι δεν κατάγονται έκ τών 
υπό τού Νικηφόρου Φωκά έκδιωχθέντων Αράβων, άλλ’ είναι απόγονοι Αρά¬ 

βων συμμετασχόντων τής Τουρκικής εκστρατείας προς κατάκτησιν τής Κρήτης. 

Συνεδρία 64·ν τής 26>/5 Ιανουάριον. 

Προεδρεία τον τακτικόν πρόεδρόν τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. Νικ. Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν περί Βυζαντι¬ 

νών καί Βυζαντινιζόντων εργαστηρίων καί τού τού Ογοοο. 

Τά εργαστήρια, περί ών ώμίλησεν ό κ. Καλογερόπουλλος ήσαν ή κατα¬ 

σκευής μωσαϊκών ή μαρμαρογλυφικά ή ζωγραφικής ή ξυλογραφίας ή καί 

κατασκευής υφασμάτων. 

Έπΐ τη βάσει λοιπόν τής κατατάξεως ταύτης έκαμε λόγον ό άνακοινών 
περί τού μαρμαρογλυφικού εργαστηρίου τών Αθηνών, περί τού έν Νέα 
Άγχιάλφ έπί τών χρόνων τού Ιουστινιανού άκμάσαντος εργαστηρίου κατα¬ 

σκευής ψηφίδων διά μωσαϊκά, επιδείξας εικόνας τών έκεΐ εύρεθέντων εργα¬ 

λείων καί υλικών, κλιβάνου, πλακούντων, καθαριστήρος κ.τ.λ. καί έρμηνεύσας 
τον τρόπον τής κατασκευής τών ψηφίδων, έπειτα περί τού έν Μειεώροις, έν 
τή μονή Βαρλαάμ ζωγραφικού εργαστηρίου καί τού έν αύτώ έργασθέντος 
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σχολάρχου Θεοφάνους του Κρητός, του όποιου έπέδειξεν Ιν είκόνι τά σωζό- 

μενα εργαλεία, περ'ι του έν Πάτραις ύφαντουργικού εργαστηρίου της Δανιη. 

λίδος και περί άλλων εργαστηρίων γλυπτικής καί ξυλογραφίας έν διαφόροις 
Έλληνικαΐς χόίραις ως έν Μήλω, Ζακύνθω, Μυκόνω καί Άθήναις. Έπειτα 
είσήλθεν εις την έρευναν των κυριωτέρων εργαστηρίων ζωγραφικής τής 
Μήλου καί του Αιγαίου μέ περιφανή σχολάρχην τον Σκορδίλην καί τέλος 
διέλαβε περί των έν Κρήτη εργαστηρίων Βροντησίου καί Βαλσαμονερου μέ 
περιφήμους ζωγράφους τον "Αγγελον καί τον Δαμασκηνόν. 

Έκ τούτων ό πρώτος είργάσθη είς Φόδελε ένθα εγνιόρισε τον μικρόν 
τότε Ογοοο, δν καί παρέλαβεν εις Βαλσαμονερόν, δπου είργάζετο ώς πρώτος 
μαθητής του ό Δαμασκηνός, τήν διδασκαλίαν του οποίου ήκολοΰθησεν 6 

μικρός Θεοτοκόπουλος έπειτα καί έν Βενετία. 

Τήν καλλιτεχνικήν έπίδρασιν του Δαμασκηνού επί τον Ογοοο έζήτησεν 
ό ρήτωρ ν’ απόδειξη διά τής έπιδείξεως εικόνων τού πρώτου, ών μίμησις 
φαίνεται είς διαφόρους εικόνας τού δευτέρου. Τήν άνακοίνωσιν συνώδευσε 
προβολή διαφόρων εικόνων καί επίδειξις πολλών σχεδίων γενομένων υπό 
τού όμιλητού. 

Συνεδρία 65η τής 15ης Φεβρουάριον 1935. 

Προεδρεία του τακτικόν προέδρου της Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτου. 

Ό εταίρος κ. Εμμανουήλ Κριαράς έκαμεν άνακοίνωσιν περί τού ποι- 

μενικού Κρητικού ειδυλλίου Γυπαρι. 
Ό ομιλητής, άφ= ού έν αρχή έκαμε σύντομον λόγον περί τής πνευματι¬ 

κής καταστάσεως τού Ελληνισμού κατά τούς αμέσως μετά τήν άλωσιν χρόνους 
έπέμεινεν ιδιαιτέρως είς τήν λογοτεχνικήν ακμήν ή οποία, κατ’ έπίδρασιν 
Βενετικήν, παρουσιάζεται εις τήν Βενετοκρατουμένην Κρήτην κατά τούς αιώ¬ 

νας 15ον 160ν καί 17ον. Έτόνισε κατόπιν τήν σημασίαν τής Κρητικής αυτής 
λογοτεχνίας δεχθείς δτι ή βαθύτερα Βενετική έπίδρασις φανερώνεται είς τά 
Κρητικά θεατρικά έργα μεταξύ των οποίων έκλεκτήν θέσιν κατέχει ό «Γΰπα- 

ρις». Προχωρών ό κ. Κριαράς ήσχολήθη μέ τά υπάρχοντα χειρόγραφα τού 
έργου τούτου, τό τής Βενετίας δήλα δή καί τό τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
των Αθηνών, έξ ών τό δεύτερον υπερέχει τού πρώτου, δεχθείς δτι άμφότερα 
είναι άπόγραφα παλαιοτέρου χειρογράφου. Έν τέλει όμιλήσας έν ολίγοις περί 
τού «Γυπαρι» ώς λογοτεχνήματος, άνέλυσεν εκλεκτά αποσπάσματα έκ τής 
δευτέρας πράξεως τού έργου. 

Μετά ταύτα ό κ. Φαίδων Κουκούλες ώμίλησε περί αντιγράφου μιας τοι¬ 

χογραφίας ευρισκομένου νυν έν τώ άρχαιολογικφ μουσείφ τής Σόφιας καί 
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παριστάνοντος εν τών άγνωστοτέρων θαμάτων του Αγιου Γεωργίου το των 
σφουγγάτων. Ό χ. Κουκούλες, διηγηθείς τό θαύμα, εφ ου εστηριχθη ο ζωγρα¬ 

φιάς τήν εικόνα, ήτις είναι καί τό παλαιότατον γνωστόν παράδειγμα απο- 

δόσεως αϋτοϋ Ιν τή τέχνη, ώρισε τον χρόνον τής κατασκευής της ^κονος, 

ήτις ανάγεται εϊς τάς άρχάς ή τό πολύ τά μέσα του ΙΖ αιωνοί, και ανέλυσε 
λεπτομερώς τά λαογραφικά αυτής στοιχεία, Ιν παραβολή προς τα Βυζαντινά 
καί νεοελληνικά έθιμα μνημονεύσας τάς περί του θαύματος σψζομενα, ^ 

κατά τόπους παραδόσεις καί συσχετίσεις τήν διήγησιν του θαύματος με τη 

σημερινήν παροιμιώδη φράσ.ν «άκριβά είναι τά σφουγγάτα του». 

Συνεδρία 66η τής 16Νοέμβριον 1935. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής Εταιρείας κ. Ιί. Δνοβοννιώτου. 

Ό Εταίρος κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου εκαμεν άνακοίνωσιν, ή; τό 

θέμα «ό ζωγράφος Εμμανουήλ 'Γζάννες εν Κερκυρρ». 
Ό ξ,ήτωρ ώμίλησε κατ’ άρχάς περί τής θρησκευτικής,,και καλλιτεχνικής 

ζωής Ιν Κέρκυρα κατά τήν μετά τήν όίλωσιν περίοδον και επειτα περί του 
εις τόν ΙΒ' αιώνα αναγόμενου ναού τών αγίων Ίασονος και Σωσιπατρου, 

τόν όποιον περιέγραψεν από αρχιτεκτονικής άπόψεως, Ιξετασας συγχρόνως 

καί τήν ιστορίαν αΰτοϋ. , , , 
Εισερχόμενος επειτα εϊς τό κύριον θέμα του, ησχοληθη με τας σχεσεις 

τής Κρήτης και τών Κρητών ζωγράφων καί λογιών πρός τήν Κέρκυραν μετά 
τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν τής πρώτης καί ενδιέτριψεν περί τον^ Εμμα¬ 

νουήλ Τζάννε άνακοινώσας ενδιαφέροντα άποσπάσματα Ικ κωδικός της μονής 
Ίάσονος καί Σωσιπάτρου, Ιξ ών εμφαίνεται δτι ό ϊερευς και ζωγράφος 
Τζάννες οΰ μόνον είργάσθη έν αυτή καί Ιξετέλεσε κατά παραγγελίαν του 
Κοητός εφημερίου Καλλιοπίου Καλλιέργη πολλάς εικόνας, αλλα και αποθα- 

νών ετάφη Ιν αύτη. Έν τέλει ό κ. Παπαδημητρίου ωμιλησε περί του βίου 

καί τής δράσεως τών έκ τής οικογένειας Τζάννε καιαγομενων. 

Συνεδρία 67>1 τής 12η£ Δεκεμβρίου 1935. 

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτου. 

Ό ΙταΤρος κ. Έμμ. Πεζόπουλος Ικαμεν άνακοίνωσιν άναφερομένην είς 

Λέοντα τόν σοφόν καί τήν εκκλησιαστικήν ποίησιν. Ο κ. Πεζοπου ος εν 

άρχή τού λόγου του άνέφερε τούς άρχαίους Έλληνας ηγεμόνας τους προστα- 
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τεύσαντας τους ποιητάς και τά γράμματα καθ’ όλου (Πεισίστρατον- Ίέρωνα, 

Αρχέλαον - Πτολεμαίους κτλ.) έπειτα τούς Ρωμαίους αύτοκράτορας τούς 

επ’ ϊσης προστατεύσαντας τά γράμματα καί τέλος τούς Βυζαντινούς βασιλείς, 

τέσσαρες των οποίων, ό Ιουστινιανός, Λέων ό σοφός, Κωνσταντίνος ό Πορ¬ 

φυρογέννητος καί Θεόδιορος ό Λάσκαρις εγένοντο ποιηταί εκκλησιαστικών 

μελών. Συνεχίζων ό ομιλητής ανέπτυξε τά εκκλησιαστικά ποιήματα τού Λέον- 

τος, τό κατανυκτικόν φδάριον καί τά εν χρήσει έν τή εκκλησία ένδεκα εωθινά 

Αναστάσιμα τά -ψαλλόμενα κατά τούς όρθρους τών Κυριακών, μετά τούς 

αίνους, καί έπειτα διέλαβε περί τής Ιπεμβάσεως τού Λέοντος εις τον γνωστόν 

κανόνα του Μ. Σαββάτου «κΰματι θαλάσσης...», δστις, ώς διεμορφώθη μετά 

την επέμβασιν, καί κατά την παράδοσιν, είναι ποίημα τριών ποιητών, Κοσμά 

τού Ίεροσολυμίτου, τής Κασίας καί του Μάρκου, του μετέπειτα Επισκόπου 

Ύδρούντος. Την γνησιότητα τής παραδόσεως, εϊπεν, ύπεστήριξεν ό Θεόδο^- 

ρος Πρόδρομος στηριχθείς επί τής άκροστιχίδος. Τέλος ώμίλησεν ό ρήτωρ 

περί τών ενδεκα έξαποστειλαρίων Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου, άτινα 

είναι αντίστοιχα προς τά ένδεκα εωθινά τού πατρός του καί ψάλλονται κατά 

τοός όρθρους τών Κυριακών, άνά έν κατά σειράν, προ τών αίνων. 

Ανάλογους επεμβάσεις εις άρχαΐα ποιήματα εσημείωσεν ό ρήτωρ εις τε 

τό επιτάφιον επίγραμμα τού ιστορικού Θουκυδίδου, καί εις την Ιφιγένειαν 

έν Αύλίδι τού Εύριπίδου. 

Συνεδρία 68ν τής 27*1$ Δεκεμβρίου 1935. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ Δυοβοννιώτου. 

Ό εταίρος κ. Φαίδ. Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν περιστραφεΐσαν 

περί τον βίον τών Βυζαντινών ιατρών. Ό ομιλητής, άφ’ οΰ διέλαβε περί τών 

μέσων, δι’ ών οί Βυζαντινοί έπεζήτουν την θεραπείαν τών πασχόντων (κατα¬ 

φυγή εις τήν θείαν βοήθειαν —δημώδης ιατρική καί ιατροσόφια —έπψδαι) 

κατόπιν, επί τή βάσει τών πηγών, λαϊκών καί εκκλησιαστικών, προς δέ καί 

εικόνων, έξήτασεν εις ποιαν κοινωνικήν τάξιν άνήκον οί ιατροί κατά τούς 

Βυζαντινούς χρόνους, άνέφερε τάς διατάξεις τάς άπαγορευοΰσας, ϊνα οι κλη¬ 

ρικοί γίνωνται ιατροί ή τούς κανόνας τούς απαγορεύοντας, ίνα οΐ Χριστιανοί 

καταφεΰγωσιν εις Ιουδαίους ιατρούς, ώμίλησε διά τά προνόμια τά παραχω- 

ροΰμενα εις τους ιατρούς υπό τών Βυζαντινών βασιλέων καί τάς τιμάς τάς 

υπό τής κοινωνίας έπιδαψιλευομένας αύτοις, έπραγματεύθη περί τών φορε¬ 

μάτων τών ιατρών, τών ωρών, καθ’ άς έγίνοντο τότε αί ΐατρικαί επισκέψεις, 

περί τής ιατρικής αμοιβής τής εις χρήμα (ρόγας) καί εις είδος (άννόνας), 
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άνέγνωσε παράπονα τών Βυζαντινών κατά ιατρών είτε αδαών είτε άπλήστων, 

άνέφερε τίνες παρεΐχον τότε τά φάρμακα (οί ιατροί είτε οι φαρμακοποιοί 

μυρεψοί ή πιμεντάριοι καλούμενοι) καί πώς ταΰτα παρεσκευάζοντο, αν οί 

επ’ εσχάτων σακκουλλογ ιατροί καλούμενοι ή σαν γνωστοί κατά τήν Βυζαντινήν 

εποχήν καί διατί ώνομάσθησαν ούτοι ούτως, άνέγνωσεν αποσπάσματα δοκί¬ 

μων συγγραφέων, έξ ών έμφαίνεται οτι δημοσία, καί δή υπό σοφών ιατρών, 

έγίνοντο αί εγχειρήσεις, καί κατέληξεν εις τό κεφάλαιον περί ευθύνης τών 

ιατρών καί φαρμακοποιών, άνακοινώσας τάς ποινάς, ήθικάς, ύλικάς καί 

σωματικάς, εις άς ύπεβάλλοντο οί ιατροί οί ένεκα άμελείας ή άνικανότητος 

γενόμενοι αίτιοι αναπηρίας ή θανάτου τού ύπ’ αυτών θεραπευομένου δούλου 

ή έλευθεύρου, ή οί φαρμακοποιοί οί άλογίστως παρασχόντες άπηγορευμένα 

φάρμακα καί προκαλέσαντες ούτω τον θάνατον τού χρησιμοποιήσαντος αυτά. 
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Βρατσάνον Μ Ή Ζάκυνθος στα 1864. (Ίόνιος Ανθολογία έτος 9°ν τεύχος 93-94 

σ. 26-29.) 

Βρόντη Αναστασίου. Ό άγιος Γεώργιος σιή ροδίτικη λαογραφία. (Λαογραφία τόμ. ΙΑ'. 

σ. 216 -245.) 

Γαβαλά Ζαφειριού. Καταστροφή Φολεγάνδρου τω 1715 υπό Όθωμανού άρχιναυάρχου. 

(Έπετηρίς τής λαογραψικής καί ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού 

πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 42 - 56.) 

Γανώαη Β. Γεωργικοί γνώσεις των Βυζαντινών. (Νέον Φώ; 6ης Δεκεμβρ. 1935 ) 

» » ΟΙ Άγρόται τοΰ Βυζαντίου. (Αγροτική Οικονομία τεύχ. Β’ ο. 221-231.) 

Γεδεών Μανουήλ. Έπίσκεψις εις τά Βυζαντινά παλαιά λουτρά. (Μεσαιωνικά γράμματα 

τόμ. Β’. σ. 11 - 30.) 

» *· Είς την επάνοδον τοΰ λειψάνου Γαβριήλ Φιλαδέλφειας τού Σεβήρου. 

(Λύτόθι σ. 222 - 226.) 
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Γεωργαχά Δημ. Ετυμολογικά καί σημασιολογικά είς Θρφκικάς λέξεις· (Άρχεΐον Θρα- 

κικοϋ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α’ σ. 271-284.) 

^ » Νοελληνικά Γλωσσικά άνάλεκτα. (Άθηνα τόμ. 46 σ. 97 - 135.) 

Γεωργαχοπούλου Άλ. Κρόκος (ζαφορά). (Γεωργικόν Δελτίον τόμ. 28 σ. 28-33 ) 

* » Άνόνη (Καϊμάκι) (Αυτόθι σ. 113-114.) 

* » νΙσατις (Λουλακιά). (Αυτόθι σ. 343 - 346·) 

» » Μαυροσίταρο (πολυγονον ό τριγωνόσπορος) (Αυτόθι σ. 388- 389.) 

Γεωργιάδη Κ. Άθήναις αύτοκράτειρα τοΰ Βυζαντίου. (Μακεδον. Ήμερολόγιον 1935 

σ. 81-86.) 

Γεωργίου τον Α' έπιοτολαί (1909- 1913), έκδιδόμεναι' υπό "Αθω Ρωμανού, Άθήναι 

1935 Σελ. 39. 

Γιαλούρη Άντ. Χαΐρε πόλις τοΰ παμβασιλέως. Βυζαντινό μυθιοτόρημα. Αθήνα 1935 

Σελ. 149. 

Γχίνη Δημ. Ή είς «φράσιν κοινήν» παράφρασις τού νομοκάνονος τοΰ Μαλαξοΰ. 

(Ελληνικά έτ. Η’. σ. 29 - 47.) 

Γρίσπ,ον Παναγ. Άσμάτια καί στίχοι Χαλκιδικής. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ'. σ. 262.) 

» » Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι Χαλκιδικής. (Αυτόθι σ. 273-274.) 

Δασχαλάχη Βασ. Τά πουλιά τής Ελλάδος. Τά Στεγανόποδα. (Κυνηγετικά Νέα έτ. Ε'. 

σ. 12-14, 42- 44, 89 - 91.) 

» » Πελικανόμορφα. (Αυτόθι σ. 105 - 108.) 

» > Τά τσιχλοκότσυφα. (Αυτόθι σ. 135- 136, 194- 196.) 

9 » Ό Συκοφάγος. (Αυτόθι σ. 238 -250.) 

» » 'Ο Κούκος. (Αυτόθι σ. 299 - 300, 316 - 318.) 

Δάφνη Στεφ. Ή θάλασσα στα δημοτικά μας τραγούδια. (Νεοελληνικά Γράμματα 

έτ. Α'. άριθ. 10 σ. 1 - 2.) 

Δεινάχι Στυλ. Κριτικαί παρατηρήσεις. (Είς μνήμην Σπυρίδτονος Λάμπρου ο. 481*485.) 

Δεληγίάννη Βασιλείου. Μερικά έθιμα καί τραγούδια των χωριών Δογάνκιοϊ καί Ρέμπιτς 

τής περιφέρειας Μαλγάρων. (Θρακικά τόμ. 6 σ. 853 - 368.) 

» » Σύμμικτα Λαογραφικά του χωρίου Δογάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (Άρχεΐον 

τοΰ Θρφκικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α'. σ. 33-37.) 

» 9 Γλωσσάριο Δογάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (Αύτόθι σ. 143 - 146.) 

Δελιαλή Ν. Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση. Κοζάνη 

1935 Σελ. ; 

Δήμον Φ. Ιστορία τής Τουρκοκρατούμενης Λέσβου τεύχ. Γ'. 1826-1912. Μυτι¬ 

λήνη 1935 Σελ. 128 - 204. 

Διαμαντοηούλου Ά6. Ό μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Β'. ό Τρα¬ 

νός καί ή κατάστασις τοΰ έθνους κατά τον ΙΣΤ'. αιώνα. (Θρακικά 

τόμ. 6 σ. 182 - 201.) 

» 9 -(- ’Αν. Κ. Π. Σταμούλης. (Αύτόθι σ. 416-422.) 

9 9 Ό Καποδίστριας καί ό Στάϊν. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β' 117-121.) 

9 » Ό Μικρασιατικός Ελληνικός πολιτισμός καί ή θέσις χών Μικρασια- 

τών έν Έλλάδι. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 22. 

Δνοβοννιώτον Κ. Όνοματομαντεία. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 491-494.) 

» » Εγκύκλιοι καί έγγραφα άποκείμενα έν τφ Άρχείψ τοΰ Αρχιερατικού 

Επιτρόπου Κιμώλου. (Εκκλησία έτ. 13 σ. 128- 132.) 

» » Ιστορία διά τον Ναόν δπου έχάλασαν τού μεγάλου Δημητρίου τού 

μάρτυρος (έξ ανεκδότου χειρογράφου). (Άνάπλασις έτ. ΜΗ'. σ. 7-8.) 

Επετηρις Εταιρείας Βυζανγ. Σπουδών, έτος !Α'. 35 
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Δωρο&έον Μητροπολίτου Ααοδικείας. Ό Γραμμένος Λόγος. Κων/πολις 1935 Σε λ. 124. 

'Έλγα. Στην “Ηπειρο. Τό γιοφύρι της “Αρτας καί ό θρύλος του. (Βόρειος 

“Ηπειρος έτος Α'. άριθ. 10. σ. 100-101.) 

'Ελληνική Βιβλιογραφία τεύχος 2ον 1932, έπιμε?νεία Νικίου Βέρτη, πρόλογος Γ. Χαρι- 

τάκη. Άθήναι 1935 Σελ. 11ο, τεύχ. 3°ν 1933 Άθήναι 1935 Σελ. 168, 

τεϋχ. 4°ν 1934 ’ΑΟήναι 1936 Σελ. 151. 

Έξάρχου Βασιλ, Τό πρόβλημα τής συνεκπαιδεύσεως έξ άπόψευκ Ελληνικής Χριστιανι¬ 

κής. Έν Άθήναις 1935. Σελ. 108. 

» » Ή συμβολή τής παιδαγωγικής έρεύνης εις τον συγχρονισμόν τού Χρι¬ 

στιανικού έργου. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 29. 

Επιστημονικά Μνημόσυνα. Καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου.—Ζήκου Ρώσση Ί 1933, 

Νικολάου Γουναράκη | 1931, Δημητρίου Παππούλια 1 1932, Τιμολεον- 

τος Ήλιοπούλου ή-1932, Δημητρίου Βερναρδάκη '}■ 1907. Άθήναι 1935 

Σελ. 105. [έκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών.] 

Έρανιστοϋ. Τά Ελληνικά νησιά πώς καί από ποιούς πήραν τ’όνομά τους. (Ναυ¬ 

τική Ελλάς ετ. Σελ. 3380.) 

Εναγγελίδον Τρ. Ιστορία τού εποικισμού τής "Υδρας. Έν Άθήναις 1935. Σελ. 214. 

Ευλαμπίου Μ. Ή Σύρος κατά τήν πρώτην δΟετίαν άπό τής συστάσεως τού Ελληνι¬ 

κού βασιλείου. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας 

Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 18-23.) 

Εύστρατιάδου Σωφρονίου (ττρφην Λεοντοπόλεως). Έπιστολαί Ευγενίου Ιωαννουλίου 

τού Αιτωλοΰ. (Ελληνικά έτ. Η'. σ. 123-148.) 

Ζακυϋ·ηνον Διον. Σημείωμα περί Προκοννήσου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 

σ. 210-216.) 

» » Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρμόν. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά¬ 

δος 1935 σ. 239-243.) 

2 » "Αγιος Γεώργιος. (Ή Ήχώ τεύχ. 31 σ. 9-11,18.) 

» » Αθέρας. (Αυτόθι τεύχ. 32 σ. 13 -14.) 

=> » Μαλά ή Όμαλά. (Αυτόθι τεύχ, 33-34 σ. 16.) 

Ζαλοκώστα Χρ. Γύρω άπό τήν Ελλάδα μετά πολλών σχεδίων ύπό Π. Βαλσαμάκη. 

(Άθήναι 1935 Σελ. 236.) 

Ζήση Ενστρ. Διάφορα Αύδημίου. (Θρακικό τόμ. 6 σ. 369-382.) 

Ζορμπά Ν. Ή έκατονταετηρίς τής ναυτικής στολής. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 

29 σ. 69 - 79.) 

Ζωγράφου Δ. Ιστορία των αποξηραντικών μεθόδων τής Κορινθιακής σταφίδος. 

(1636- 1825-1933.) Έν ΆΟήναις 1935 Σελ. 416. 

Ζώη Δ. Ή οικογένεια τών Λαμπρών. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 

σ. 156 -157.) 

» » Ό "Αγιος Γεώργιος έν Ζακύνθφ. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β' 

σ. 280-286.) 

» » Οικογένεια Πελεκάση Ζακύνθου. (Αυτόθι σ· 227 - 23δ.) 

» «· Μία άπόφασις Πατριαρχικού έξάρχου. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ', σ. 98 ) 

» » Τιμάρια έν Ζακύνθφ. (Ίόνιος Ανθολογία έτος 9ον σ. 13 -16, 58-59.) 

» » Έξέχουσαι προσωπικότητες έν Ζακύνθφ. (Αΐ Μοΰσαι άριθ. 941, 1-2 

άριθ. 942 σ- 1 · 2 άριθ. 943 σ. 1 - 2.) 

ϋπ θρήνος ϊπεάίίο ειιΐΐα οαάαίε. άΐ Οοείαηίίαοροΐί. (δίιιάί Βΐζοηίΐηί 

4.239-248.) 

ΖοΓα5 Ο. 

Βιβλιογραφία. 547 

Θεοδότον - Χονδαβερδόγλου Σ. Οί Γκαγκαοΰξοι. (Αί Μουσαι άριθ. 948 σ. 1-2 άριθ. 

951, σ. 1-2.) 

ΤΗεοάοέοε 8ορΗ. ΗΐεΙοΐτε οΚτοιιοΙοομομιε όε Ιο δίέιιο&ΓαρΙιΐε οΐαεζ Ιεε Τιιτοε. (ΙηδίίίΛΐί 

ίηίεΓη&ίΐοπΕίΙ άε 8ΐέηο§Γαρ1ιϊε άυρίονέ Σελ. 23 (ίδιαίτ. άπόσπασμα.) 

Θεοφανίδου Ίωάν. Αυτοβιογραφία Θ. Κολοκοτρώνη κατά Γ. Τερτσέτην μετά σχολίων 

ύπό — (Ιστορικόν Άρχεΐον Ί. Θεοφανίδου τόμ. Α' Σελ. 384 -{-16. 

* » Άρχεΐον Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (1821- 1824. (Αυτόθι σελ. 220+7.) 

■ » » Ή πρώτη πολιορκία τού Μεσολογγίου - Εισαγωγή. (Αυτόθι σελ. 64 ) 

» *■ Ή όπεράσπισις τής ύποχωρήσεως τοΰ Ελληνικού Στρατού (27 Αύγού- 

σΐου-2 Σεπτ. 1922). (Αυτόθι σελ. 1-27, 33- 60, 65-84.) 

* » Θεοδώρου Ρηγοπούλου ανέκδοτον ήμερολόγιον τού άγώνος. (Αυτόθι 

σ. 29-32, 61-64, 85- 100.) 

Ίδρωμένου Α. Μ. Πολιτική ιστορία τής Επτάνησου. Έκδ. β' Κέρκυρα 1935. Σελ. 152. 

(Βλ. βιβλιοκρ. Μ. Λάσκαρι έν Νέφ Εστία τόμ. 18 σ. 735 κέ.) 

Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Ή γενέτειρα τοΰ Νικηταρά. (Έλλ/ηνικά έτος Η' 

σ. 150-151.) 

Ό επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος αρχηγός τής Μακεδονικής έπαναστά- 

σεως τοΰ 1878. (Εκκλησία άρ. 40.) 

» » Κριτική (τού έργου τοΰ Δ. Σισιλιάνου Έλληνες άγιογράφου μετά τήν 

άλωσιν (Θεολογία τόμ. 13 σ. 347-351.) 

» » Ή προτομή τοΰ κατά τήν έπανάστασιν τού 1878 έν ©εσσαλίφ πεσόντος 

αρχηγού Γ. Λάιου. (Φωνή Καρδίτσης 31 “Ιουλίου 1935.) 

* » Βυζαντινόν Μουσεΐον έν Καλά μα ις. (Λαϊκή φωνή Κάλαμων άριθ. 1020, 

1025, 1935.) 

» ■> Ή κοινότης Βενετίας. (Εστία 17ί« Αύγούστου 1935.) 

Ίντιάνου Α. Οΐιτοηοΐο^' οί Ογρπιε δίτ Κοππίά δίοττε (Συμπληρώσεις.) (Κυ¬ 

πριακά Χρονικά ετ. ΙΑ’. σ. 29-35.) 

Καιροφύλα Κ. Ή Ζάκυνθος κατά τούς Βενετούς προνοητάς. (Ίόνιος Ανθολογία 

έτος 9«ν τεοχ. 93 - 94 σ. 17 - 21, 71 - 73.) 

» » Τό άγαλμα κατά σύγχρονον περιγραφήν. (Αυτόθι σ. 108 - 110.) 

» » Οί Πρόδρομοι τής Ελληνικής άναγεννήσεως είς τήν Ιταλίαν. Μέρος 

δεύτερον. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 161 - 188) 

ΚβΓοίιΊαε Ο. Ι,’πιηε ομεεςμιε ά’ΙΙξο Ροεοοίο. — άοσαιηεηΐε ίηεάίίε. — Αίΐιέηβδ 

1935 Σελ. 33. 

Καλακονβάρον Ν. Ό Αχινός. (Ναυτική Ελλάς έτ. ΣΤ'. 3365 - 3366.) 

Καλιτσουνάκι 1. Οοηνεηίοδ - Κομβένδος - κουβέντα. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 

σ. 470 - 474.) 

» ί Λί πνευματικοί δυνάμεις τοΰ έθνους κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας 

αγώνα. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 24. [Πανεπιστήμιον Αθηνών.] 

Καλλιγά Πάνου. Ή μεταφορά τών έκ Κρήτης γυναικοπαιδών. (Τό μέλλον τής "Υδρας 

έτ. Γ'. σ. 145 - 146, 165 - 166, 205 - 206.) 

Καμπάνη Άρίστου. Ιστορία τής Νέας Έλλην. Λογοτ., έκδ. Δ'. Άθήναι 1935 Σελ. 352. 

Καμποΰρογλου Δ. Γρ. "Απαντα τά έργα. Α'. Ή άλωσις τών Αθηνών ύπό τών Σαρακη- 

νών. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 192. 

» » Σημείωμα περί Στροβίλου. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 428.) 

Καραβίδα Κ. Ή κοινοτική πολιτεία τόμ. 1°? Άθήναι 1935 Σελ. 291. 

Καραϊσκάκι Σίτσας. Ό πόλεμος εναντίον θρησκείας καί εκκλησίας. Άθήναι 1935 Σελ. 32. 
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Κ^ΆΪ8ΐ<αΙίΐ5 8/(53. Παε Ι^6ΐΐΓοβ(ϋο1ιί: Λόγοι διδακτικοί τοϋ πατρός προς τον υιόν νοη 

ΗαιΊεοδ ϋορ1ΐ3Γ&η35 1543. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ'. ο. 1 -66.) 

Καραπάτη Γ. Δημοτικά τραγούδια Κυδωνιάς. (Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμος Α'. 

σ. 125*133.) 

Καρπα&ίου Έμμ. Ό Κώδιξ τής Μητροπόλεως Παροναξίας. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. 

ΙΘ'. ο. 139 -141, 164 - 172, 200 - 204.) 

* * Έπίσκεψις εις τον "Αγιον Μάμαντα Νάξου. (Εκκλησία τόμος 13 

σ. 295 - 299.) 

® » Κώδιξ τής έν Νάξω Μονής τοΰ «Μεγάλου Χρυσοστόμου» (Αυτόθι 
σ. 862 - 68.) 

Κάσδαγλη ’Αλ. Τό τραγούδι τοϋ αγίου Γεοιργίου. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ'. σ. 258.) 

€α55ΐ/ηαίϊ5 <?/-. Ιλ ηοίϊοπ άιι πι&π&^ε άειιΐΒ 1’ΒοΙο^υβ άοε Ιδβηηβηβ. Αοίεε άυ IV6 

Οοιι§ι*β5 ΐυί:€ΓΠΗ.ίίοπ3ΐ <3ο$ έίυάβε ΐ^'ζαηΐίηβδ. (Βυΐΐοίΐη <3ο ΓΙηδίΐΐιιΙ 
3.το1ιόο1θ"ίηαε βαίνατε IX ρ. 291.) 

Κάστορα Σπύρου. Ό Τσαλαπετεινός. (Κυνηγετικά Νέα έτ. Ε'. σ. 363.) 

Κατακονξηνοΰ Σ. Ή καθαρεύουσα είναι ή εθνική κοινή γλώσσα. Άθήναι 1935 Σελ. 44. 

ΚσΓΆπιοριιΙΙθ8 Α. \¥ο άΐε ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ άσε Ρτοοορΐιαβ (Οε πβάίί. IV. 3.273 = ν. 442). 

ΑεΙεε άυ IV0 Οοπ^τέε ίιιΐεπι&ίίοηβΐ άεε έΐυάβε όγζΑηίϊπβδ. (Βαίΐβίϊη 

θε ΓΙηείϊΐηΙ ατεΐαβοΐο^ΐηπε 6«1§3Γβ IX ρ. 407-413.) 

Κιρμίτση Παρ&ενίου. Χειρόγραφοι Κώδικες έν τή Βιβλιοθήκη τής Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου. (Απόστολος Βαρνάβας, έτ. Ζ'. σ. 24 - 25, 46 - 55.) 

> * Ό 39ος Κώδιξ τής Άρχιεπισκ. Κύπρου. (Αυτόθι σ. 248- 255, 278-285.) 

» » Ό 4°5 Κώδιξ τής Αρχιεπισκοπής Κύπρου. (Αυτόθι σ. 319-326.) 

Κβεομβρότον Ε[υαγγ] Πώς ό "Αγιος Θεόδωρος έσωσε τήν Μυτιλήνην τό 1832 από τής 

πανώλους. (Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 37 - 39.) 

* » Ή άνεύρεσις τοϋ Τάφου τοΰ αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου "Ασσου. 

(Αυτόθι σ. 183 - 90.) 

» » Πρόδρομος Αναγνώστου Οίκονόμος. (Αυτόθι σ. 202 - 205.) 

» » Ό θεσμός τών βοηθών Επισκόπων. (Αυτόθι σ. 212- 216.) 

» » "Ενα ανέκδοτον προικοσύμφωνον. (Αυτόθι σ. 254 · 255 ) 

Κληρίδον Ν. Συκοφαντία κατά Μελετίου τοϋ Γ'. (Μοδίτη.) (Κυπριακά Χρονικά 

έτ. ΙΑ'. σ. 36- 37.) 

» * Τό παραμύθιν τοϋ Καρπασίτη τξαί τοϋ Παφίτη ) (Αυτόθι σ- 38-43.) 

» » Ιστορίες τής Παπαδκιάς. (Αύτόθι σ. 102- 121.) 

Κλοκκαρή Άντ. Τ’ άμπέλιν δημοτικό. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α’ σ. 673.) 

» » Δημοτικά τραγούδια τής Κύπρου. (Πάφος έτ. Α' σ. 44 -45.) 

Κοκκαλιάδη Θεοδοσ. - Μουτάφη Γ. Ό Αδαμάντιος Κοραής περί πολιτείας και δικαίου. 

Έν Χίφ 1935 Σελ. 112. 

Κοκκίνον Διονυσίου. Ή Ελληνική Έπανάστασις τόμ. "Εκτος. Άθήναι 1935 Σελ. 352. 

Κόκολα Γεωργ. Πολίτικα! καί Θρησκευτικά! Μελέται. Άθήναι 1935 Σελ. 389. 

Κολια Γ. Οί φιλελεύθερες ιδέες τοΰ Αρχιμανδρίτη Κυπριανού. (Ήμερολόγιον 

τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 229 - 238.) 

Κολοκοτσά Εΰαγγ. Αί πρώται υπό Ελλήνων έρευναι τών διαλέκτων τής νέας Ελληνι¬ 

κής γλώσσης. (Άκαδήμεια Α' σ. 81 ■ 100.) 

Κόμη Άντ. Κ. II. Καβάφης. Κέρκυρα 1935 Σελ. 63. 

Κοντελιερη Μιχ. Ναξιώτικες παροιμίες, κατάρες - προλήψεις - δεισιδαιμονίες - παροι- 

μίαις. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδι¬ 

κού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α', σ. 103 -106.) 
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ΖοντοΜ*"> σ. Ανέκδοτος ένστολη τοΰ Α. Κοραή «6! δημοκρατίας. (Ελληνικά 

έτ. Η'. σ. 181 -196.) 
Κοσμη Αγγέλου. Σιφνιακά σημειώματα. (Έπετηρίς τής λαογραφικής και ιστορικής 

Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού και τέχνης τομ. Α . σ. 107 ;109·) 

Κοτζιά Προκ. Γλωσσολογικά παρερμηνεΰματα, τοπωνυμιών. (Εκδρομικά έτος < 

Λ.* *„Ηβ. γΧ^οΟ αυτοκράτορος τοβ Εναντίον Ρωμανού Λ^ους. 

μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 5<4-0^·) 
, ΚακΜοβούλια. (Ελληνικά έτ. Η'. σ. 154 -156.) 

ΚοΗν ·*«. ΈπισΙάοε,ς ω τίνος Άλχημικού Βυζαντινού Χ*όθγραφθυ. (Μεσαιω- 

νικά Γοάμαατα τόμ- Β'. σ. 40-53.) . , , 

Κουϊμουτσοηοϋλου Αημ. Κωνσταντίνου Οικονόμου τον έξ Οικονόμων ^στολη α 

δοτος προς Πανοϋτσον Νοταράν- (Εκκλησία τομ. 18 *· 8 ^ 

, , Φοαγχίσκος Σκούφος, Γεράσιμος Ίαννουλης. Αθήναι 193ο Χελ. ο6. 

Κ'νχοΜ Φαί». Είχον νυκτοφύλοκ«ς οί Βυζαντινοί, (ΒΙς μνήμην Σπυρίδωνος Λαμπρ 

. Ποώ,κ’Λ™ παίγνια κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Ήμερολόγιον 

ΓΙπεΒη,Ι Ετοΐιέοΐο^β Βοΐ^νβ τοηα, IX ρ· 238-241 ) 

. Θεόκλητο^ δ^Ιλν^Γ^λεγόμενος Αγαθάγγελος) καί 

(1731 - 1733) αύτοΰ έν Γερμανία —Έξ ανέκδοτου κωδικός , φ 

ληνισμός τών Γερμανών. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 306 + ια . _ 

. Ή Μοσχόπολ.ς καί ή Νέα Ακαδημία αυτής. Ή καταγ»^ το>ν Κου_ 

τσοβλάχων καί ή εγγραμάαα,ς τής γλώσοης αύτόίν. Έν Άθην«.ς 1985 

. Λιοσκορίδειοι μελέται καί ό Λαυρ,ωτικός Διοακορίδης. Έν Άθήναις 

. . «ία «κονία πάλαι τε καί νΟν. “Αθως- 

δαα,κή χλωρίς καί ή καλλιεργούμενη· βλαστησις εν Αθω. Τα γεωκο 

νικά εΐδη. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 266. 
. Ό άγιος Στέφανος έν Άδριανουπόλει, πατριαρχικόν σταυροπηγίου και 

μετόχιον τής μεγίοτης Λαύρας .τού Άθωνος. (Θρακικα τομ. 6»έ 

. . Τά^χρυσόβουλλα τών ήγεμόνων τής Μολδοβλαχίας τ0 ™^°λ°ν 
Ιω ή -Ιωάννης. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 245 ■ 2_54.) _ 

Κον^δον . π,6ι| (>Αίχείον το5 Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ κα, γλωσσικού 

θησαυρού τόμ. Α'. σ. 5-31.) 
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Κονρτίδον Κ. Γνωρίσματα των ΑΙνίων γυναικών. {Αυτόθι σ. 32.) 

Κονσίδου 'Αριπτ. Θρησκεία, Επιστήμη, Κοινωνία. Άθήναι 1938 Σελ. 192. 

Κριαρα Μ. Ιστορικά τής Εκκλησίας Κρήτης έπί Τουρκοκρατίας. (Ελληνικά τόμ 
ΙΓ. σ. 113-122). 

* * Παρατηρήσει; εις τούς «Διδακτικούς λόγους» τού Μάρκου Λεφαράνα 
(Άθηνά τόμ. 46 σ. 136 · 152 ) 

* » Ίϊ Κρητική κωμωδία Φορτουνάτος τοΰ Μάρκου Φωοκόλου. (Ήμερο- 

λόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 131 - 149.) 

* ’ Ό ·· Σολωμός* τής "Ακαδημίας "Αθηνών. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ 875.) 

(Βιβλιοκρ.) Γ. Α. Μέγα. Δύο χειρόγραφα τής θυσίας τού "Αβραάμ. 
(Νέα Εστία τόμ 17 σ. 153.) 

> (Βιβλιοκρ.) Στίλπωνυς Κυριακίδου, Αί ίοτορικαΐ άρχαΐ τής δημώδους 
νεοελληεικής ποιήσεως. (Νέα Εστία, τόμ. 17 σ. 597.) 

• (Βιβλιοκρ.) Μ. Γ. Μιχαηλίδου - Νουάρου, ΚαρπαΟιακά Σύμμεικτα. 
(Νέα Εστία τόμ 18 ο. 982 κέ ) 

Κνριαζη Ν Ναογραφία Μαραθάσας. (χωρίον Λεμίθου). (Κυπριακά Χρονικό έτος 
IΑ'. σ. 69-89.) 

Ναογραφία Μαραθασας (χωρίον Παλιόμυλος). (Αυτόθι σ. 90-94.) 

» Ιστορίες τής Παπαδκιάς. (Αυτόθι σ. 112- 121.) 

* * Ό Λαμαρτίνος έν Κυπρφ. (Λύτόθι σ. 122 · 132.) 

» Παραδόσεις περί Τρουλλινού καί ΜαράΟου. (Αυτόθι ο 133 - 142. 

Ναογραφία Μαραθάσας, Μουτουλλάς. (Αυτόθι σ. 143-159 ) 

. » Ν. Θησεύς καί ή στάοις τού 1833 (Αυτόθι ο. 160- 165.) 

» » Κληρικών πειράγματα. (Αυτόθι σ. 166 170) 

* > Ιατροί έν Κΰπρφ τόν ΙΖ'. · ΙΘ'. αίάινα. (Αυτόθι σ. 177 - 244.) 

» ' Επιτύμβιοι έπιγραφαί. (Αυτόθι σ. 245-254.) 

• Μία σελίς των χρόνων τού 1821. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΛ' σ. 259- 28!). 
* ν Οί Μαρωνϊται έν Κύπρο». (Αυτόθι σ 282-307.) 

* » Ναογραφία Μαραθάσας. (Αυιόθι σ 308-322.) 
» > Σκλάβοι έν Κύπρφ (Αυτόθι σ. 322 -328.) 

« Λεπτομέρειαι περί Α. Χριστοδουλίδου. (Αυτόθι σ. 328-329) 

» » Νοσοκομεία στην Κύπρο (Αυτόθι σ. 562-564.) 

Κυριαχίδον Στίλπωνος. Τά χρυσόβουλλα τής παρά τάς Σέρρας μονής τού Προδρόμου. 

(Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 529 - 544.) 

Κνρμιζάχη Άχλαιας. Μαζί μέ τούς χωρικούς μας. (Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμ. Λ'. 

σ. 177 - 231.) 

Κνταριόλοχ, Νιχολ. Ολίγα τινά περί των Ονομάτων (βαπτισιικών, επωνύμων, παρωνυ- 

μίων) των Κείων ώς στοιχεΐον Ιστορικόν. (Έπετηρίς τής λιθογραφικής 
καί Ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. 
σ. 101 · 102.) 

Κωνυταντοπού/.ου Κωνυε. Κωνσταντίνος Άλωπύς κριτής Θράκης καί Μακεδονίας. 

(Άρχεϊον τοΰ Θρρκικού λαογραφικού καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. 
Λ' σ. 98-102.) 

Λ. II Ν. Ό πόλεμος τού Μωρέως. (Ναυτική Επιθεώρησή τόμ. 30 σ. 172- 198, 
273-301, 379 -414). 

Λαζαροπονλον I. Μητρωον των πρό τού 1837 (χρωματικών καί ύπαςκυμαπκών τού 
πολεμικού Ναυίικυΰ. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 29 σ. 421 - 444.) 

, οοι 
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Αααπίχη Δ. Ή έκατονταετηρίς τού Μακεδονικού άγώνος. (Ήμερολογιον της Μεγα 

λης Ελλάδος 1935 σ. 495 - 498.) 
, Ό Ναύαρχος Π. Κουντουριώτης- Άθήναι 1935 Σελ. 265. 

4 Γ »Από τούς κώδικας τής Μητροπόλεως Άδρ/πόλεως κατ’άνττγραφην. 
%“0ύΘραπίν λαογραφίαν *αι γλωσσών θησανροϋ τόμ. Α 

α. Ζ,Ζ^όΙ «ο Ττ&ραεαπΙ. (Β7, ΖεϊΙίΛηίΙ νόμος Β6 

, δρϋώΙΙΛβ β«η ν·«Ιο»<« - ϋΛ«»4«η. (Αΰιό9ι λ 18 «Λ »0 
Λάοπαρτ “** άπελεν»εβωττ*ονς αγώνας («01- 

1830) Άθήναι 1936 Σελ 96. . -, ,. 
. . Νίοσοίό Τοαπηα,αο =0 Αη*~ Μ^οχίϋ. (Α* « **««“ *“* 

Βοοίοώ Β&1ηι&^, άί εΐονία ραίπα, III-Π', 1935 σ. 5-3 .) , 

, Δύο έπιστολαι τού Μουστοξύδου, σχεπκαί μέ την Ελληνομνημο 

, Δύο° σπου δαίαι' συ μ βολ αΐ εις τήν Κρητικήν λογοτεχνίαν. (Νέα "Εστία, 

. Κ^ο^άοη^α,νατα. (Ίόν,ος ·Ανβολογία 8^ 9«ν ^ 11^117.) 

. Ελλάς ■ Ισπανία. Ό. πάππος τον Μαβίλη. (Αυτόθι σ. ·) 
, Ή Σέρβική ’Επανάστασις. (Φιλολογ. Νέος Κοσμάς, Ε , 1935, ο. 1 ί* ; 

; : Ό Ναπολέων καί ή Επτάνησος. Τό >Λ««ον τού στρατόν Μπερτιε. 

(Ίόνιος "Ανθολογία έτ. 9ον σ. 137 -141.) 
Αοίβδ εοτόεε άε νπίορέάί. (ΒνζαηΒιιοεΙανιεα, VI, 1935, σ. ι67 185.) 

*<*- ^Πα^^ Μ, 8Β««! 

Λεβίδον -Ανασσαν. Παρο.μίαι έκ Φαράσων έκδιδόμεναι ύπο Κ. Μ. ΌατΛιηε. (Λαογρ. 

5. ^ρο«ο - Β" 29 Ιο"»3Ιϊ" 18^ 

Ιϊ”! Λ,Ι ™ Κατσαντώνη. Άθήναι «. 303. (έλλογος προς 

διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων]. ιαΏΡ,„ιΐ3 1301 
, Τ6 Ζάλογγον. ("Ημερολογιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 1-130.) 

Λογο#έτον Κα,^τ. I. Ή φιλοσοφία τών Πατέρων καί του Μέσον Αιωιος. Τομ. · 

’Εν Άθήναις 1935 Σελ. 938. _ . , ιοί 
Μ ρ Λαϊκά τραγούδια. (Θεσσαλικά γράμματα τευχ. 3 σ. , · ■ 
Μαβίλη Λορέντσου. Τά οονέττα, μέ εισαγωγή παί σχόλια Γερ. 2πατα .α. ηνα 

Μα^ο, Π.,. Ρήγας^Βελεστινλής δ θεσσαλός (1757 -1798). Άβήναι 1935 9^ 

Μαδιϋ Γ-, Ό Άγ. Γεώργιος έν Χίφ. (Μεσαιωνιπα Γραμματα τομ. Β σ. ■ 
2Ζεδ:«„ I. Γηθειές, άεσ,ές Σελίνον. ,Νεοελληνιπόν Ά«β1ον τομ. Α . σ. 134-144.) 

ΜαΧά Σταύρον. Κνπριαπά τραγούδια. (Λαογρ. τομ ΙΑ . 0. Ζβ·*>ί.) 
, » Κυπριακός μύθος και παραμύθι. (Αυτόθι σ. 26 ■) 

Μαμάμη Γιάννη. Λαογραφικά άνάλεκτα. (Θεσσαλικά Γραμματα τεύχος 
τεϋχ. 2 σ. 25-26, τεΰχ. 5 σ. 19.) „ . 

Μ βϊ ίη τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 399 -.426.) 
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Μάργαρη Δ. Στεφάνου Καβάδα, Ή έν Χίφ Βιβλιοθήκη Κοραή. (Βιβλιοκρ.). (Νέα 
Εστία τόμ. 17 σ. 157.) 

Μαχαιριώτη Γρηγ. Κατάραι Κυπριακοί. (Λαογρ. χόμ. ΙΑ'. σ. 263-267.) 

Μέγα Γ. Δύο χειρόγραφα τής θυσίας του Αβραάμ. (ΕΙς μνήμην Σπυρίδωνος 
Λάμπρου σ. 449-462.) 

* * Τό ρόδο τό αμάραντο ή τό παραμύθι τής αχάριστης γυναίκας. (Ήμε- 

λόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 433 - 448.) 

Μερλιέ Μέληιος. Ή Μουσική Λαογραφία στην Ελλάδα (Δοκίμιο) [Σύλλογος προς διά- 

δοσιν ωφελίμων βιβλίων] Άθήναι [1935] Σελ. 56 + 1 χάρτ. 

Μινώτον Μαριέττας. Τραγούδια άπό τή Ζάκυνθο τής ξενητιάς καί τής αγάπης. (Τόνιος 

Ανθολογία έτος 9°ν τεΰχ. 93 -94 σ. 3 - 8, τεϋχ. 95-98 σ. 1 - 8, τεΰχ. 

99- 100 91 - 94.) 

Μ/ποϋο Μαηβίία. ΖετιΙε 1β νίΐΐα^ε εί 1ά οεηιρπ^ηε. ΑίΒβπεδ 1935 ρ. 29. 

Μινώτου Σηνρ. Ή παραχώρησις τής Πάργας στον Άλή. (Ή περιπέτεια μιας ιστορικής 

έκδόσεως τοϋ Ουγου Φωσκόλου.) Άθήναι 1935 Σελ. 32. 

Μιράσγετζη Δημοσϋ·. Ή Ελληνική Ποινική Νομοθεσία κατά τά έτη 1822 - 1834. 

(Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 54 - 96.) 

Μιχαηλίδον Ευγενίου. Μονή τοϋ αγίου Γεωργίου έν Παλαιφ Καίριο, (τοποθεσία, ιστο¬ 

ρία, περιγραφή, βιογραφία.) (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 9-32, 221-273, 

321 -368.) 

Μιχαηλίδον Νονάρον Μ. Σιγίλλιον τού Πατριάρχου Κων/πόλεως Κωνσταντίνου άναφε- 

ρόμενον είς την Σταυροπηγιακήν μονήν αγίου Γεωργίου Βασσών 

Καρπάθου. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 398-402.) 

* χ Καρπαθιακα Σύμμεικτα τόμ. Β'. ’Αθήναι 1935 Σελ. 508. 

Μιχαηλίδον Σολ. Τό τραγούδι τοΰ γάμου. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α'. σ. 448-450.) 

Μοσχονα Θεοδώρου. Δύο τάφοι Σκώτων έν τφ Αύλογύριρ τοΰ ναοΰ τοϋ Αγίου Σάββα. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 έτ. 34 σ. 476- 479.) 

ΜοεοΗορου/οε Ν. Αροτρο άΊπδίοίι-ε άίρίοηΐίΐίίςαε άεδ Βίαίε Βπΐΐτ&ιιϊςιιοε πα XIX 

δίέοΐο. (Άναχύπωσις έκ του περιοδικού Τοβ Βαίΐτ&ηε.) ’Αθήναι 1935 

Σελ. 89. 

Μονσεΐον Μπενάκη. Όδηγός, ’Αθήναι 1935 Σελ. 256. 

Μηαστιά Κ. Τ’ αλιευτικά. ’Αθήναι 1935 Σελ. 163. 

Μηόνη Γιαννονλη. Ή δράσις των Μυκονίων κατά τον Ριυσσοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 

1770- 1778. (Μυκονιάτικα Χρονικά έτ. Β'. άριθ. 33 σ. 1 - 2.) 

Μωραϊτάκη Πρωτοηρεσβ. Κ. Συμπληρωματικός κατάλογος κωδίκων τοΰ έν Φαναρίω 

Κων/λεως Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. (Όρθοδοξία έτ. I σελ. 244- 

250, 327 - 333, 371 - 378, 424 - 430, 464 - 469.) 

Μωραΐτου Δημ. Θρησκευτική καί Ηθική αγωγή. ’Αθήναι 1935 Σελ. 304. 

Νεοφύτου "Ηρακλ. Δύο επίσημα έγγραφα άναφερόμενα είς την 'ίδρυσιν καί λειτουργίαν 

τής Ίονίου ακαδημίας. (Ή Ήχώ τεΰχ. 29 - 30 σ. 5 - 6, 21.) 

Νόταρη Γιάννη. Έξήγησις τοπωνυμίου. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 877.) 

Ξένον Κ. Ή έπανάστασις των Ποπολάρων τής Κεφαλλωνιάς. (Ή Ήχώ τεϋχ. 32 

σ. 4 · 19.) 

Σνγγοηονλον Άνδρ. Διάτόν εύρεθέντα τάφον τοΰ αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου "Ασσου. 

(Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 283 -285.) 

Οίκονομάκον Γ. Μανιάτικα μοιρολόγια. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ'. σ. 246-249.) 

ΟΙκονομίδον Γιάν. Τά εκατόν λόγια τής αγάπης. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α', σ. 669-673.) 
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Οικονομοπονλον Ν. Οικογένεια Πελεκάση Άλαγονίας. (Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Β'. 

σ. 231-235.) 

Οικονόμου Δ. Άρχεΐον τοΰ στρατηγού Κοίνστα Μπότσαρη. ’Αθήναι 1935. Σελ. 297. 

Οίνονόμον Λονΐζου. Λαογραφικά σύμμικτα. Ταϊφυρίου-Καλλιπόλεως. (Θρρκικά τόμ. 6 

σ. 319 -449.) 

Π. Α. Νησιωτικές ενδυμασίες. (Ναυτική Έλλός έτ. -ισ. 2325 ) 

ΥΙ 2,. «Καστοριανά» (Δασική Ζωή έτ. Γ'. άρ. 32-33 σ. 415-416 ) 

77, 0. Γύρω απ’ τά -ψάρια. (Ναυτική Έλλός έτ. -ι '. σ. 2073.) 

Παλαμά Κ. Άνχιρρωμαντικό στάσιμο τοΰ ποιητικού χοροϋ. (Ήμερολόγιον της 

Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 37 - 52.) 

τίαλατιανού Κ. Ή άμυνα τής Λευκάδος επί Έπτανήσου πολιτείας (1799-1804). (Ίόνιος 

Άνθο?.ογία έτος 9ον σ. 68 - 70.) 

Πάλλη Άλ. Ή φυλλάδα τοΰ μέγ’ Άλέξαντρου μέ ιστορική εισαγωγή τοϋ Άλεξανδ· 

Πάλλη. ’Αθήναι [1935] Σελ. 164. 

Παντελάκη Έμμ. Γ. Συμβολαί είς την Χριστιανικήν ελληνικήν ποίησιν. (Άθηνά χόμ. 64 

σ. 35-83.) 

» » Μετρικαί παρατηρήσεις είς τό νέον Θεοτοκάριον. (Θεολογία τόμ. 13 

σ. 296 - 322.) 

Παηαγεοοργίον Γεωργ. Λεξικόν Σερβοελληνικόν. Αθήναι 1935· Σελ. 664. 

Ραραε 8ρ. ΙΤη Ναροΐεοπκΐε ιτιοτί ροιιτ \ά Ογοοο, ΡπυΙ-Μαπο-Βοη&ρίΐΓίο (οοπίπ- 

ΒαΙϊοπ η Ι’ΙιΐεΙοΪΓΟ άιι ΡΒΠΐιεΠέπΐδηιε ίεσηςεΐδ) Είιιάε οοιηρίεΐε. 

ΕχίΓ&ίΐ: άε 1» Κενιιε ά’ΗΐδίοΪΓε Όιρίοιτιβίίφιιβ (ΟοΙοΒγο-ΙΙεεείΉότε 

1934-1311 νΐεΓ-Μαι-5 1935) Ριιηδ 1935 ρ. 50. 

Παηαβασιλείου Σωκρ. Αί βάσεις τοΰ Κυκλαδικού πολιτισμού· πως έδημιουργήθη - πώς 

έξειλίχθη- (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας Κυ- 

κ?αχδικοΰ πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 67 - 77.) 

Παηαδάκη Νικ. ’Απτεραίου. ’Αλφάβητον έκ Κεφαλά. (Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμ. Α'. 

σ. 175 καί 176.) 

Ραραάοροιιΐοε ^απ. Ρΐιτπιιίζβδ βδί-ίΐ Γέεΐίειηεηί: ΐΌοΙευτ άε §Γαηάε οΒτοηίφίε ςιιί 

ροτίε 5οη ιιοιυ ? (Αείβδ άυ ΐνβ οοη^Γβδ ίιιίβΓΠ3.1ΐοπ{ΐ1 άεδ εΐηάβε 

Βγζηυβηεδ (Βυΐΐείίυ άε ΓΙηδΙϊΐηί Βΐ-ε1ιέο1θ£κριε ΙηιΙ&βγθ ίοηιβ IX 

ρ. 177-189.) 

*, » ΟβοΓί^ίοδ Ρΐανπηίζεδ Οιτοηίοοη νοί. I. Ιάρδΐαβ ΐιι &εάϊόπδ Β. 8. ΤβιαΒ- 

πεπ. Σελ. 201 -}-XXXIV. 

Παηαδοηούλον Νικολ. Άγιοχαφΐται πρόσφυγες κατά την έπανάστασιν. (Ιερός Σύνδε¬ 

σμος έτ. 41 σ. 19.) 

» » Ανέκδοτον έγγραφον Μονής Φανερωμένης (Άροανείας). (Αυτόθι 

σ. 70-71.) 

* χ Λαρίσσης - Ωλένης Κυρίλλου, ανέκδοτον έγγραφον. (Αυτόθι σ. 123.) 

Παηαδοηούλον Χρυσοστ. Άρχιεη. Ά&ηνών. Περί των έν Άθήναις ναών τής «Κυράς» 

(’Λκαδ. Αθηνών Πρακτικά τόμ. 10 ο. 19- 23.) 

Παηακνριακοϋ Σωφρ. Ή δράσις καί ό ζήλος τών ιεραρχών τοΰ 1821. (Πορφύριος 

Αρχιεπίσκοπος Αιτωλίας.) (Εκκλησία τόμ. 13 α. 132-33.) 

Παηαοωτηρίου I. Β. Τά Μετέωρα. Τρίκκαλα 1935. Σελ. 155. 

Παηαχαραλάμηους Γ. Όλίγα περί συτζάς. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΑ'. σ. 257 καί 258.) 

Παηαχαραλάμηους Χαρ. Τής Τρίχας τό γιοφύριν. (Κυπριακό Χρονικ. έτ. ΙΑ'. σ. 97 · 100.) 
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Παπαχριστοδονλον Πολυδ. Παραδόσεις, παροιμιώδεις φράσεις ευχές, ορκοι, κατάρες 

διαφόρων μερών τής Θράκης, λιανοτράγουδα. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ 

λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού, τόμ. Α'. σ. 60 - 78.) 

» » Τοπωνύμια Στενιμάχου και χρονογραφικά γεγονότα Φιλιππουπόλεως 

έκ χειρογράφων. (Αυτόθι σ. 79 - 80.) 

» » Τραγούδια Θράκης. (Αυτόθι σ. 81 -96.) 

» » Γλιοσσάριο Σαραντοκκλησιών. (Αύτόθι σ. 133 - 142.) 

» » Ό Ιναπι&ΓίΛηε στη Θρακική Φιλιππούπολη. Ανέκδοτα γράμματα τοΰ 

ποιητή. (Αυτόθι σ. 161 · 188.) 

Παρασκευαΐδον Χρίστου. Ό Κλωμηδάδος. (Ό Ποιμήν έτ- Γ'. σ. 289-292.) 

Παρασκευοηοΰλου Λεωνίδα, αντιστράτηγου. Αναμνήσεις 1896 - 1920, τόμος δεύτερος. 

Έν Άθήναις 1935 Σελ. 387. 

Παρασκευοττούλου Χαρ. Σύμμεικτα Λαογραφικά έξ Άψάλου Εδέσσης. (Άρχεΐον τοΰ 

Θρακικοΰ λαογραφικοϋ και γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α' σ. 38 - 56.) 

Παράσχον Κ. Ό «Σολωμός» τής Ακαδημίας "Αθηνών. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 876.) 

Πααχάλη Δ. Δημοσιονομική κατάστασις των Κυκλάδων νήσων επί Τουρκοκρατίας 

καί Επαναστάσεις (1537 - 1828). («Άρχεΐον Κοινωνικών καί Οικονο¬ 

μικών Επιστημών», τόμ. ΙΔ’, σ. 436 - 470)- 

» » Κοτζαμπάσηδες. (Ήμερολόγ. τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 301 - 325.) 

» » Μητρωνυμικά τής νήσου Άνδρου. («Έπετηρίς τής λαογραφικής καί 

» » Ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. 

σ. 8- 12.) 

» » Καισάριος Δαπόντες (1714-1184). (Θεολογία, τόμ. ΙΓ'. σ. 224-250.) 

» » Παραδόσεις περί άνεραίδων έν Άνδρφ. [Έκδοσις τοΰ έν. Νέφ Ύόρκη 

Συλλόγου των Άνδρίων. «Ή Άνδρος»]. Έν Νέα Ύόρκη 1935 Σελ. 8. 

» » Αί Κυκλάδες κατά τούς μεταξύ των Τούρκων καί των Βενενών πολέ¬ 

μους (1644-1669 καί 1684- 1699.) (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 

σ. 132 -139.) 

Πατριαρχέα Π. Γλωσσική ξενομανία- (Βεντέττα, άντεκδίκησις, έκδίκησις.) (Άκαδή- 

μεια τεϋχ. 1 σ. 79 - 80.) 

ΡβίΗαΓο/ιέΗδ Ρ. ϋόεΓ άίε 0Γ£9.ηΐδ3ί:ίοη ιιηά <3βη 8ί&ηά άοτ ΑτΒεΐίεη άοδ ΜίίίβΙ&ΙίβϊΉ- 

οΐΐθη ΑιχΗίνδ άστ Αΐτπάοηιίο ζιι ΑίΗβη. ΑοΙβδ άα IV® Οοη§τέδ πιίβΓ- 

ηαίίοη&Ι άοε έΐιιάεε άγζαηίϊποδ. (Βηΐΐεί,ίπ άε ΙΊπδίΐίιιΙ: 3Π:1ιέο1ο§;ϊφιΐ6 

όπΐ^&τε IX ρ. 255-257.) 

Πεζοπούλον Έμμ. Παρατηρήσεις κριτικαί ερμηνευτικά! καί μετρικοί εϊς τούς στίχους 

Νικολάου τοΰ Μουζάλωνος. (Άκαδήμεια τεΰχ. 1 σ. 41 - 68.) 

Περιστιάνη Ιερωνύμου - Κυρίλλου Γεωργιάδον. Ή ιερά μονή Χρυσορρογιατίσσης. 

Πάφος 1935 Σελ. 93. 

Πετρακάκου Δημ. Κοινοβουλευτική ιστορία τής Ελλάδος. Τόμος Α'. (1453 - 1843.) 

Έν Άθήναις 1935 Σελ. 508-]- κ' (μετά 16 φωτοτυπικών πινάκων.) 

Πιζάνια Ν. Ή Κάλυμνος από πλουτολογικής, δημογραφικής, ιδία δέ δημοσιονομι¬ 

κής απόψεως. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 103. 

Πολίτη Λίνον. Σημείωμα Ίωάννου Δούκα τοΰ Νεοκαισαρείτου. (Εις μνήμην Σπυρί¬ 

δωνος Λάμπρου σ. 587 - 595.) 

Πολίτου Μέλπως. Λορένχζος Μαβίλης. (Μακεδονόπουλο Δ'. σ. 42 - 45.) 

Ποταμιάνον Θέμου. Αλιευτικά εργαλεία. (Ναυτική Ελλάς έτ. ΣΤ'. σ. 1981 - 1982.) 

Βιβλιογραφία. 555 

Πονλάκη Ί. Σκόρπια λόγια από τά γύρο) τής Θράκης. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ 

λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α’. σ. 147 - 153.) 

Πουρναροπούλου Γ. Θεραπευτικά περίεργα τής πρακτικής ιατρικής κατά τάς άρχάς 
τοΰ ΙΗ'. αϊώνος. (Θεραπευτικόν δελτίον έτος Α'. σ. 63-66.) 

Πρωτοψάλτη Μαν. Τραγούδια καί μοιρολόγια τής Καρπάθου. (Λαογρ. τόμος ΙΑ' 

σ. 151 -190.) 

Ραπτάρχη Π. Ιστορία τής οικονομικής ζωΰς τής Ελλάδος Τεΰχ. Β'. Άθήναι 1935 

Σελ. 145-216. 
Ρεδιάδου Περ. Ό ναός Παναγίας τής Ρεματιανης έν Κέα. (Έπετηρίς τής λαογραφι- 

κής καί ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης 

τόμ. Α'. σ. 24 - 27.) 

» * Χοιράδες - Κυράδες - Φαρμακοΰσαι. (Εϊς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 

σ. 495 - 500.) 

Ροΐδου 5Εμμ. Θρησκευτικοϊστοριχαί μελέται. Αλεξάνδρεια [1935.] Σελ. 32. 

Σαβράμη Εναγγ. Ό κώδιξ τοΰ μητροπ. Ήρακλείας Ιγνατίου (1821 - 1830). (Θρακικά 

τόμ. 6 σ· 207 - 246.) 

„ » Περί τοΰ προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Κοσμάν τον Γ'. εγκω¬ 

μίου του Κριτίου ώς πηγής Ιστορικής. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 

σ. 401 · 426 ) 

Σαμάρα Π. Επιδρομές οτή Λέσβο (άπό τόν Θ' ώς τον ΙΘ' αιώνα). Μυτιλήνη 1935 

Σελ. 35. ^ 

» » Συμβολή εις την Ιστορίαν τού Ελληνικού Σχολείου τής Τέρας Μονής 

Λειμώνος. (Ό Ποιμήν έτ. Γ' σ. 140- 146.) 

Σαμοθράκη Άχιλλ. Ή άπό τής πανώλους προφύλαξις προ τοΰ XVII αϊώνος. (Ελλη¬ 

νική "Ιατρική έτος 9, σ. 558- 583, 676- 692.) 

Σαραλή Γιάννη. Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου. (Νέα Εστία τόμ. 17 σ. 432-433.) 

Σαραντη - Σταμούλη Ελπινίκης. Τοΰ Χριστού. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ'. σ. 249-253.) 

Σαραντη Μιλτ. Περί τής έν Θράκη Χαλκίδος. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμος Β'. 

σ. 158- 170.) 

Σαράφη Β. Κυπρίνος. (Αλιευτική Έπιθεώρησις έτ. Α'. σ. 6 - 7 II 11.) 

Σαρρή Ί. Τό τοπωνύμιον ©ρακιά. (Τό Βουνό άριθ. 14 σ. 37.) 

Σάρρου Δημ. Πώς είδε καί πώς έτραγούδησεν ό Λόρδος Βύρων τήν Ηπειρον. 

Άθήναι 1935 Σελ. 31. 

Σεγδίτσα Ε. Ίχθυολογικόν καί αλιευτικόν εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν. Άθήναι 1935. 

» » Τό Μπαρποϋνι. (Αλιευτική Έπιθεώρησις έτ. Α'. άριθ. 7, σ. 13, 14.) 

» » Σκάρος ό κρητικός- (Αύτόθι άρ. 8, σ. 8- 10.) 

Σιγάλα Α. Ιστορία τής Ελληνικής γραφής. Θεσσαλονίκη 1934 Σελ. 327 + VIII 

μετά 244 εικόνων. 

» » *Η Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης. (Ώς Πρόλογος τού βιβλίου. 

«Αναμνηστική εικονογραφημένη έ'κδ· Παύλου Χαρίση» υπό Ν. Δελιαλή. 

Κοζάνη 1935. 

Σκορδέλλη Βλ. Λαογραφικά Σιενιμάχου. (Άρχεΐον του Θρφκικοΰ λαογραφικοϋ και 

γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α'. ο. 57 - 59.) 

» » Χρονογραφικά γεγονότα Φιλιππουπόλεως. (Αύτόθι σ. 97-98.) 

» » Κύρια ονόματα Στενομάχου. (Αυτόθι σ. 153.) 

ν » Σημειώματα. (Αύτόθι σ. 154.) 

Σλίνη Μιχ. Άσμα Μακεδονικόν. (Λαογρ· τόμ. ΙΑ'. σ. 258-259.) 

Σπανδωνίδον Ειρήνης. Κρητικά τραγούδια Σφακιανά, Ριζίτικα [Άθήναι 1935] Σελ. 185 

ιβ'. (μετά πέντε πινάκων εκτός κειμένου.) 
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Σπυριδάκη Τ. Πατριδογραφία Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1935 Σελ. ; 

Σπαταλα. Γερ. Λορέντσου Μαβίλη τά Σοννέττα μέ εισαγωγή καί σχόλια. Έν Άθή- 

ναις 1935 Σελ. 63. 

Σταμούλη Άναστ. Παλαιός κώδης τής Επισκοπής Μέτρων καί Άθύρων. (Μεσαιωνικά 

Γράμματα τόμ. Β'. τεΰχ. 3 σ. 171 · 177.) 

Στασινοπούλου. Ό στρατός τής πρώτης εκατονταετίας. Έν Άθήν. 1935 Σελ. 98-(-20πίν. 

Στεφάνου Α. Ή Ειμαρμένη έν τφ φιλοσοφικφ συστήματι τοΰ Πλήθωνος. (Εις μνή¬ 

μην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 315-820.) 

Συγκολλίτη Σπ. 'Ο Θρήνος τοΰ Χρίστου. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ'. σ. 254-258.) 

= » Τό παραμύθι τοΰ Μελεάγρου. (Αυτόθι σ. 270-273.) 

Συκουτρή Ι_ Ή Ελληνική Βιβλιοθήκη τής Ακαδημίας Αθηνών. Άθήναι 1935 

Σελ. 35. 

» » Κριτικαί εκδόσεις νοελληνικών λογοτεχνημάτων, (Νέα εστία τόμ. 18. 

σ. 990- 1000.) 

Σωτηρίου Μαρίας. Άπάντησις εις την κρίσιν τοΰ κ. Α. Αδαμάντιου τής ύποβληθείσης 

εις τό Πανεπιστημιακόν διαγιύνισμα Απόλλωνος Καβαλλιεράτου πρα¬ 

γματείας μου.Ή βυζαντινή νεκρόπολις τοΰ Μυστρά-Έν Άθήναις 1935 

Σελ. 17.) 

Σωφρονίου Πρ. Λεοντοπόλεως. Κυριάκός ό ποιητής, (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ¬ 

πρου σ. 255 - 258.) 

Ταρσούλη Άύληνάς. Μαργαρίτα Άλβάνα Μηνιάτη. Άθήναι 1935 Σελ. 221. 

Τζαρτζάνον ’ Αχιλλ. ΙΙαππαμανιοληδες καί ΙΙαππασβάνηδες. (Ήμερολόγιον τής Μεγά¬ 

λης Ελλάδος 1935 σ. 295 - 300.) 

Τριανταφνλλίδη Μ. Άπό τή γ?».ωσσική μας ιστορία Βερναρδάκης — Κόντος — Χατζι- 

δάκις. Αθήνα 1935 Σελ. 38 [ιδιαιτέρου αποσπάσματος.] 

Τσίτερ Χρυσ. Λόγιοι “Έλληνες μετά την Ά λωσιν. Δαμασκηνός Στουδίτης. Γαβριήλ 

Σεβήρος. Νικό?.αος Κριτίας. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 69. 

Τυπάλδου Άλφονσάτου Ίωάν. 'Η έπανάστασις τής Ηπείρου κατά τό 1854. (Τόνιος 

Ανθολογία έτος 9°ν σ. 60 - 66, 103 -107.) 

Τωμαδάκι Νικολάου - Βογιατζάκη Σόλωνος. Βιβλιογραφία Διονυσίου Σολωμοΰ 1825- 

1933.) (Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμ. Α'. σ. 5-63.) 

Τωμαδάκη Νικ. Τό τραγούδι τής Φιαγκούσας 1508. (Αυτόθι σ. 64 - 70.) 

» » Λαογραφικά Σύμμεικτα Β'. Τραγούδια Σέλινου. (Αυτόθι σ. 71 - 5.) 

* » Τέρας Μονής Κυρίας των αγγέλων (Γδερνέττο) Κοόδικες - Σιγίλλιον. 

(Αυτόθι σ. 76 - 88.) 

» » Συμπληριυματικά ειδήσεων εκκλησίας Κρήτης. (Αυτόθι σ. 89- 101.) 

» » Άναίρεσις καί συμπλήρωσις βιβλιογραφίας [Κρητικής Λαογραφίας καί 

Γλωσσολογίας υπό Γ· Κ. Σπυριδάκη]. (Αυτόθι σ. 102- 124.) 

·» » Άνδρέας Κάλβος. (Αυτόθι σ. 145- 171.) 

» > Συμπληρωματικά Σολωμικής βιβλιογραφίας. (Αυτόθι σ. 172 - 4.) 

» * Βασιλιός - Βασιλιάς. (Αυτόθι σ. 232.) 

» » Κρητικό Έγγραφα Α'. "Εντυπα καί έγγραφα 1823-24, 1841, 1866-7. 

Β' Αλληλογραφία Έλισσάβετ Κονταξάκη. (Αυτόθι σ. 233-283.) 

» *> Άποσημειώματα (Τσαγκαρόλος Κρήτης, Προσθήκες γιά τον Κάλβο, 

Νικόλαος Κλαροιζάνε, Ή κόρη καί τά ρόδα, Τριτάρης, Πάχτος, Χοχλα- 

κιές, Δρογγάρι, Άόρι, Σολωμικό βιβλιογραφικά.) (Αυτόθι σ, 284 - 8.) 

* * Ή βιογοαφία του καί ό ποιητής. (Αυτόθι σ. 289 - 303.) 
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Τωμαδάκη Νίκ. Κ. Καβάφης (ό ποιητής πού δεν είναι κι’ οδηγός). (Αυτόθι σ. 304- 11.) 

» » Τά Σονέττα τοΰ Μαβίλη. (Αυτόθι σ. 312-27.) 

* » Βιβλιοκριτικά. (Αυτόθι σ. 328 - 342.) 

„ » Εκδόσεις καί χειρόγραφα του ποιητοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ, διατριβή 

επί διδακτορία. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 130. (Βλ. βιβλιοκρ- έν Νέ<? 

Εστία τόμ. 18 σ- 833-836.) 

„ » Φιλολογικά, (Σολωμοΰ Έλληνομάθεια—Αριστομένης Προβελέγγιος— 

Βιογραφικά Ίω. Κοντυλάκη— Τοπωνύμια έξ οικογενειακών επιθέτων). 

Έν Άθήναις 1935 Σελ. 80. 

» » Ανέκδοτη Αλληλογραφία I. Δ- Κοντυλάκη. (Νέα Εστία ΙΣΤ (1934) 

σ. 1027 - 30.) 

» ϊ Βιβλιογραφικά αμφισβητούμενα, τελευταία άπάντησι. (Νέα Εστία ΙΖ 

σ. 196 - 9 καί 343. 

» » Σολωμικά αμφισβητούμενα. (Τόνιος Ανθολογία τόμ, 9 σ. 110-11.) 

* , Ό «Σολωμός» τής Ακαδημίας Αθηνών. (Νέα Εστία ΙΗ' σ. 873-5.) 

» » Τελευταία άπάντησι. (Νέα Εστία ΙΗ' σ. 973 - 5). 

» » Ό Σολωμός καί τά Ελληνόπουλα. (Μακεδονόπουλο Δ' (1 Όκτ. 1935) 

σελ. 79-80.) 

» » Ή βιογράφησι τοΰ Γ. Βιζυνοΰ. (Κυριακά Γράμματα Α' σ. 597 - 9.) 

» , Ή έπίδρασις τής Ενετοκρατίας επί την διμόρφωσιν τοΰ κρητικου πολι¬ 

τισμού. (εφ. Ελεύθερα Σκέψις Ηρακλείου 15 καί 16 Όκτ^βρίου 1935.) 

> » Λαχανία — Σχινούρι. (έφ. Κήρυξ Χανιών, 16 Νοεμβρίου 1984 καί 13 

“Ιανουάριου 1935.) 

, . Κριτικών έγκώμιον. (Ελληνική Έπιθεώρησις 39 Νοεμβρίου 1935 

σελ. 12-3.) 

» » Ό Ρήγας Ρωδολΐνος, (Νέα Εστία ΙΗ' σ. 784.) 

Φαλτάϊς Κ. Οί Μπράχιδες τσιγγάνοι τής Θεσσαλίας απόγονοι τοΰ Απόλλωνος 

(μελέτη ιστορικοεθνολογική.) Αθήναι 1935 Σελ. 8. 

Φαρμακίδου Ξενοφώντος. Ή έκδήλωσις τής ανδρείας Διγενή καί Κωνστωντα (Κυπριακά 

Γράμματα έτ. Α'. σ. 119.) 

, , Ή έκδήλωσις τής ανδρείας τοΰ Διγενή. (Αυτόθι σ. 176.) 

, » Τό τραούδιν τής περτικίτσας καί ένα ερωτικόν. (Αυτόθι σ. 232.) 

» » Ή συτζ'ά. (Αυτόθι σ. 304.) 

» » Δώμαν, δόλιν, άγνη, άρκοτζέράμυον. (Αυτόθι σ. 492). 

» » Περί τής λέξεως, τζ'ύρις. (Αυτόθι σ. 606.) 

, , Ή γεορτή τ’άϊ Γιαννιοΰ τοΰ Ααμπροφόρου. (Αυτόθι σ. 606.) 

» » Κυπριακοί μετεωρολογικαί δοξασίαι. (Αυτόθι σ. 693.) 

» » Ίασάκιος Κομνηνός. (Έφημ. Ά?..ήθεια Κύπρου άρ. 2803, 2804 τής 11 

καί 18 Τανουαρίου 1935.) 

» * Οί Εβραίοι έν Λεμεσφ. (Αυτόθι άριθ. 2816, 12 Άπριλ. 1935.) 

, , Αγία Νάσα. (Αΰτόθι άριθ. 2830, 2831, τής 19 καί 26 Ιουλίου 1935.) 

Φεσσοπούλου Γ. Αλύτρωτος Ελληνισμός μέρος πρώτον. Ή Δωδεκάνησός μας. Άθή¬ 

ναι 1935 Σελ. 112. 

Φιλήντα Μ. Άπομεινάρι άπό τις ετοιμολογίες του. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικου λαο- 

γραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α'. σ. 131 -139.) 

Φιλιππίδου Α. Ή ιστορία τών θρησκευμάτων ώς επιστήμη (έναρκτηριον μάθημα) 

Άθήναι 1935 Σελ. 48. 
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Κ,θσεί». Αίΐιεη Σελ. 56. 

Φίλιππον Λοΐξου. Τό φρούριον της νέας Πάφου. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΑ . σ. 44-47.) 

* » "Εργα Φιλανθρωπίας στην Κύπρο την εποχή τής τουρκοκρατίας. 

(Πάφος έτ. Α'. σ. 64-67.) 

» * Ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικόλαος Μουζάλων καί ή Κύπρος κατά 

τον ΙΒ'. αιώνα. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α'. σ. 274-280.) 

Φιοιππίδου Νικ. Φωτοτυπικός Πίναξ επιβολής τοΰ Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Ιωακείμ 

τοΰ «Πάνυ» (1487-1567). ( Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 84 σ- 136 - 143.) 

Φονρίχη Π Καλαμάρια καί σουπιές. (Αλιευτική Έπιθεώρησίς έτ. Α’ 4 σ. 8 σ. 18.) 

* * Καμάρεζα. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 327 - 352.) 

Φραγχονλα Ίω. "Εν Ελληνικόν χειρόγραφον εν τή πανεπιστιμιακή βιβλιοθήκη τής 

Τυβίγγης· (Θεολογία τόμ. 13 σ. 273 - 275.) 

5 » Ό έ.ν τή Μονή τοΰ Ευαγγελισμού Σκιάθου περιορισμός τοΰ Θεοφίλου 

Καΐρη. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 37 * 46.) 

» » Τρία Ιστορικά σημειώματα περί τής νήσου Σκιάθου. (Ελληνικά έτ. Η'. 

σ. 103 - 112.) 

φντράχη Άνδρ. Ίουδαϊκαί καί Νεοελληνικοί παροιμίαι. (Εκκλησία τόμ 13, σ. 155- 

158, 164-165.) 

Φωτιάδου Ε. Γερμανός Α' ό Όμολογητής, Πατριάρχης Κων/πόλεως. (Όρθοδοξία 

έτ. I σελ. 20 ί -204, 431-434.) 

Χαλιόρη Νιχ. Ύδρέϊκα λαογραφικά. (Τό μέλλον τής "Υδρας έτ. Γ'. σ. 71 -73, 107- 

108, 125- 126, 157- 158, 167- 168, 209-210, 269-260.) 

Χαραλάμπη Ε. Όργάνωσις καί προσωπικόν τοΰ Ελληνικού Β. Ναυτικού. (Ναυτική 

Έπιθεώρησίς τόμ. 30 σ. 1-27.) 

Χαραλάμ,πονς Χρ. Λαογραφικά σύμμεικτα. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΑ'. 48- δδ, 330- 334.) 

» « "Ηθη καί έθιμα των Κυπρίων έν καιρφ θανάτου. (Αυτόθι σ. 255-256.) 

» » ΈπιΘαλάμια Κυπριακά τραγούδια. (Κυπριακά Γράμματα έτος Α’. 

σ. 37^ -382.) 

Χάρη Πέτρον. Ό «Σολωμός» τής Άκαδηλίας Αθηνών. (Νέα Εστία τόμ. 17 σ. 199.) 

Χαριτάχη Γ. Σπυρίδων Λάμπρος. "Αννα Λάμπρου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ¬ 

πρου σ. γ - ιδ'.) 

» » Παραπεμπτικά σημεία. (Αυτόθι σ. 601 · 613.) 

Χατζή Αντωνίου. Μακεδονικής επιγραφής έκδοσις νέα. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ¬ 

πρου σ. 501 -502.) 

Χατζηϊωάννον Κ. Κριτικά κ’ ερμηνευτικά. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΑ'. σ. 56-63.) 

» » Γεωργικά καί ποιμενικά τής Κύπρου. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ' σ. 67-111.) 

Χατζιδάχι Γ. Υπολείμματα. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 3-8.) 

Χριστοφιλοπούλου Άναστ. Τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφού καί αϊ συντεχνίαι 
έν Βυζαντίφ. Άθήναι 1935 Σελ. 99 ή- ι α'. 

Χρυσοστόμου Διοννσιάτον. Ανέκδοτον Άγιορειτικόν πολεμικόν έγγραφον τής κοινό- 

νότητος τοΰ Αγίου “Ορους- (Θεολογία τόμ. 13 σ. 77 -78.) 

Ψάχον Κ. Περί δύο Βυζαντινών ιατροσοφίων. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. 

σ. 178- 198.) 

ψύλλα I. Ή συμβολή τών Κυκλάδων είς τον υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνα τοΰ 

τοΰ 1821. Ό μέγας πατριώτης Ίωαν. Παπαρηγόπουλος ό Νάξιος- 

(Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού 

πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 33 - 37.) 
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Αδελφότητος Θεολόγων ή Ζωή. Θεός καί κόσμος. (Α'. σειρά μαθημάτων διά τά ανώ¬ 

τερα κατηχητικά σχολεία.) Άθήναι 1935 Σελ. 120. 

» » "Ο παράκλητος. (Γ’. σειρά μαθημάτων διά τά κατώτερα κατηχητικά 

σχολεία.) Άθήναι 1935 Σελ. 141. 

» » Ό Θεός καί τά τέκνα του. (Α'. σειρά μαθημάτων διά τά μέσα κατηχη¬ 

τικό σχολεία.) Άθήναι 1935 Σελ. 126. 

Άλιβιζάτου Άμίλχα. Ύπάρχουσι δογματικοί κανόνες; (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ¬ 

πρου σ. 475 - 480.) 

ν » Δύο τελετουργικοί παρατηρήσεις. (Τερός Σύνδεσμος, έτ. 41. σ. 4-5.) 

* » Ή Αγία Απολλωνία. (Εκκλησία έτ. 13 σ. 90- 91.) 

Άθηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας. Ίστορικοαγιολογικόν πρόβλημα, 6 άγιος Αρσέ¬ 

νιος Κέρκυρας. (Είς μνήμην Σπυρίδοονος Λάμπρου σ. 433 -444.) 

Άνδρεάδου Γεωργ. Γεννάδιος ό Σχολάριος. (Γρηγόριος δ Παλαμάς έτ. ΙΘ'. σ. 11-15, 

60 - 66, 81 - 85.) 

Ανωνύμου. Αί μετά την Διορθόδοξον Επιτροπήν γενόμεναι προς αρσιν του Βουλ¬ 

γαρικού Σχίματος ένέργειαι, (Όρθοδοξία έτ. I σ. 51 - 81.) 

Άρχαδίου Βατοπεδινού. Παρατηρήσεις επί τής διατριβής τοΰ κ. Έμμ. ΙΙαντελάκη 
«Ή δημώδης Εκκλησιαστική ποίησις». (Θεολογία τόμ. 13 σ. 73-76.) 

Βέλλα Βασιλείου. Θρησκευτικοί προσωπικότητες τής Αγίας Γραφής τεΰχόξ Β'. Ό προ¬ 

φήτης Ήσαΐας σ. 119-210, τεΰχ. Γ'. Οί προφήται Μιχαίας - Σοφονίας- 

Ναούμ - Άββακούμ σ. 211 -266.) Έν Άθήναις 1935. 

, » Τά χωρία Δευτ. 32,43 καί Ζαχ. 14, 17. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 137 -145.) 

» » Ό Τσραηλιτικός γάμος. Άθήναι 1935 Σελ. 45. 

» » Ή άπόδοσις τής εβραϊκής λέξεως Ιβτειη έν χισι χωρίοις τών Ο'. 

(Εκκλησία έτ. 13 σ. 123-125.) 

Βίγχον ’Αντωνίου. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγίνης. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. 

σ. 121-134) 

Γαλανού Μιχαήλ. Ό "Αγιος Ιωάννης διό τό τραγούδι. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ'. σ. 364.) 

» » Τά πολιτικά Συντάγματα τών ξένων κρατών περί θρησκείας καί 

Εκκλησίας. (Εκκλησία έτ. 13 σ. 158-59.) 

Γεδεώνος Μανουήλ. Ματθαίος ό Κυζίκου. (Είς μνήμην Σπυρίδ. Λάμπρου σ. 596-600.) 

, » Χειροτονία τών ορθοδόξων ιερέων Κρήτης επί Ενετοκρατίας. 

Σημείωμα ΓΙαπαγιάννη Καρπαθίου. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β’. 

σ. 110- 116.) 

Γερμανού Μητροπολ. Σάρδεων. Επισκοπικοί κατάλογοι τών Εκκλησιών Κρήτης, 

Δοιδεκανήσου καί τών λοιπών Ελληνικών νήσων. (Έκκλ. Φάρος, τόμ. 

34 σ. 80 - 89, 293 · 315, 427 - 446.) 

» > Επισκοπικοί κατάλογοι τών Επαρχιών τής Άνατολ. καί Δυτ. Θράκης 

(άπό τής άλώσεως γενικώς, άλλ’ ιδίως άπό τοΰ ιΤ'. αίώνος καί εξής.) 

(Θρακικά τόμ. 6 σ. 37 -135.) 

» » Συμβολή είς τούς Πατριαρχικούς καταλόγους Κ/λεως άπό τής άλώσεως 

καί έξής. (Όρθοδοξία έτ. I σ. 26-34,94-101,127 - 134, 166- 173, 

191-204, 233- 243, 293-301, 310-320, 356-365,411 -418, 450-458.) 

Γερμανού Μητροπολίτου Θνατείρων. Τό νέον χειρόγραφον Εύαγγέλιον. (Πάνταινος 

έτ. ΚΖ'. σ. 123 - 26.) 
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Γιαννίδη Π Ή Εκκλησία τής Κέρκυρας κατά τήν περίοδο της Γαλλικής, Ρωσσικής 

καί Αγγλικής κατοχής, 1793 - 1863. (Σοσιαλιστική έπιθεώρησις τόμ. 

Γλ σ. 24- 77, 61-64.) 

Γιαννοποΰλον Ν. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. Επίσκοποι Δημητριάδος (Συμ¬ 

πλήρωμα 2°ν). (Θεολογία τόμ. 13 σ. 22 - 36.) 

» » Ή επισκοπή Βεσαίνης έν Θεσσαλία. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ¬ 

πρου σ. 199 - 204.) 

Δρακονλη Πλάτωνος. Ή ορδή περί Θεού άντίληψις — Πώς εξηγείται τό σόμπαν — 

τό κλειδί τής ζωής. “Αλεξάνδρεια 1935 Σελ. 32. 

Δνοβοννιώτον Κ. Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου λύσεις θεολογικών ερωτημάτων. (Θεο¬ 

λογία τόμ. 13 σ. 47 -62 ) 

» » Εγκύκλιοι καί έγγραφα τής Ίεράς Συνόδου χοΰ Βασιλείου τής Ελλά¬ 

δος προς τόν Μητροπολίτην Αϊγίνης Σαμουήλ. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ'., 

σ. 30-33.) 
» , Παΐσίου Λυγαρίδου, λ-ύσεις προβλημάτων. (Αυτόθι σ. 112, 137,157.) 

» » Μελετίου Ιερομόναχου ομιλία εις τάς Ευαγγελικός περικοπάς. (Αυτόθι 

σ. 174.) 

» » Γεωργίου Τραπεζουνχίου. λόγος εις τήν προς Θεόν αποδημίαν τοΰ 

ήγεμόνος Νικολάου Μαυροκορδάτου. (Έκκ?ιησία έτ. 13 σ. 42). 

5 » Ίωάννου Χρυσοστόμου, όμιλίαι εϊς τήν Γένεσιν. (Αυτόθι σ. 75.) 

» ν Τό ύπ’ άριθμ. 145 χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. (Αυτόθι 

σ. 248 - 256.) 

„ » Χρήστος Διον. Άνδροϋτσος. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 1071 -1072.) 

Έξάρχου Βαοιλ. Τά είδη των αναγνωσμάτων έν τή Ελληνική Όρθοδόξφ Εκκλησία. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 σ. 90 - 103, 274 - 291, 447 - 475.) 

Ευστρατιάδον Σωφρόνιόν ηρ. Λεοντοντόλεως. Μητροπολίχαι τής Θράκης. (Θρφκικα 

τόμ. 6 σ. 5 - 36.) 

„ » Αγιολογικά. Λεωνίδης "Οσιος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί Λεωνίδης 

μάρτυς ό εν Τροιζήνι. (Θεολογία τόμ. 33 σ. 170 - 179.) 

» » Άνδρέας 6 Κρής, ό Ίεροσολυμίτης. (Νέα Σιών έτ. ΚΖ'. σ. 1-10. 147- 

153, 210-117, 270-283, 322-342, 462.) 

Ζώη Λε<ανίδα. Σημείωμα περί τών μητροπολιτών Χριστιανουπόλεως Δανιήλ καί Μερε- 

μίου. (Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Β' σ. 145 - 154.) 

, » Έορτολόγιον επί Βενετοκρατίας έν Ζακΰνθω. (“Ανάπλασις έτ. ΜΗ', 

σ. 145.) 

Ζώνα Χριοτοφόρον. Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησιςτοΰ οσίου πατρός 

ημών Λουκά τοΰ Νέου, τοΰ έν τφ Στειριφ τής Ελλάδος άσκήσαντος. 

Έν ΆΟήναις 1935 Σε?ν. 83 -4-· γ. 

Θέμελη Τιμοθέου Άρχιεπ. Ίορδάνον. Τά έν τφ Ναφ τής Άναστάσεως Χριστιανικά 

“Έθνη. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 56-79.) 

Ίεζεχιηλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Ή παροχή τών εις είδος άμειβομένων Ιερέων. 

(Φωνή τής Εκκλησίας άριθ. 68.) 

» » Προκοσύγκελλος ή πρωτοσύγγελος ; (Εστία 29 Αύγουστου 1935.) 

» „ Οί Μητροπολίχαι μετατίθενται άνευ Προεδρικού διατάγματος. (Εκ¬ 

κλησία άριθ. 38 - 21.) 

» » Ή κανονική μετάθεσις Μητροπολιτών. (Ιερός Σύνδεσμος έτος 41 

σ. 153-160.) 

Βιβλιογραφία. 
561 

Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Τό κατά τούς κανόνας άκυρον τής χείροτονίας τών 

παλαιοημερολογιτών Άρχιερέτον. (Φωνή τής Εκκλησίας άριθ. 8<.) 

> , Ή άρχιερωσύνη καί ή μοναχική κουρά. (Ιερός Σύνδεσμος έτ. 41 άρ. 19.) 

, » Ή κανονική διοίκησις τής Έκκ?.ησίας Κρήτης. (Φωνή τής Εκκλη¬ 

σίας άριθ. 82.) 

» » Ή καθαίρεσις τών Αρχιερέων, καί ή εκκλησιαστική δικονομία. (Έκ- 

κ?-ησία έτ. 13 σ. 232 - 34.) 

> » Περί Εκλογής Επιτρόπων. (Εκκλησία έτ. 13 σ. 99.) 

» » Ή αρχιερατική άμψίεσις. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 429-432.) 

Ιππολύτου Άρχίμ. Ή αναβολή τής άρσεως τοΰ Βουλγαρικού σχίσματος. (Άπόστολ. 

Βαρνάβας έτ. Ζ'. σ. 207 -220 ) 

Ίωσηφίδον Σάββα. Τό ζήτημα τού ράσου. (Ό Ποιμήν, έτ. Γ'. σ. 15 - 17.) 

Καλλινίκου Κωνστ. Θεοτοκιάς, θρησκευτικόν ποίημα μετά πεζών επιστασιών. Αλε¬ 

ξάνδρεια 1935 Σελ. 204. 

Κανονισμός τοΰ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς. Αλεξάνδρεια 1935 Σεγ. 218+ζ. 

Καρατζά Νικολ. Ή Εκκλησία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν Καινήν Διαθήκην. (Άνα- 

πλασις έτ. ΜΗ', σ. 236.) 

Καοαίον Ί Χρισιολογική έτεροδιδαοκαλία τού Κ'. αίώνος καί ή εις "^δου κάθο- 

δος τού Κυρίου. (Νέα Σιών έτ. ΚΖ'. σ. 11-12, 68-81, 527-534 ) 

» » Είναι έπιστημονικώς δυνατή ορθόδοξος αγωγή; Έν Άθήναις 1935 

Σέλ. 15. 

Καρπα&ίον Έμμ. Νικόδημος ό Αγιορείτης. (“Εκκλησία έτ. 13 σ. 50-51, 60, 66-67, 

75-76,83-85,92-94,99-100.) _ 

* » Σωφρόνιος ό Γ'. καί τό Βουλγαρικόν ζήτημα. (Σεπτέμβριος 1863- 

Δεκεμβρίοΰ 1866). (Αυτόθι σ. 126 - 136, 263 - 272, 322 - 340.) 

Καστανά Θεοδώραν. Θεσσαλονικεϊς "Αγιοι. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. σελ. 121- 

126, 153-160.) 

Κλεομβρότον Ευαγγ. Ό θεσμός τών βοηθών Επισκόπων. (Ποιμήν, έτ. Γ'. σ. 212-216.) 

Κονιδάρη Γερ. Αί μητροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 

ή «Τάξις» αυτών. Τόμ. Α'. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 104. 

» » Πότε προήχθησαν αί Άθήναι εις μητρόπολιν. (Λύσις τής διαφωνίας 

τών πηγών.) (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά, 10 σ. 285-292.) , 

» » Ό νέος Κώδιξ τής Καινής Διαθήκης καί ή σημασία του. (Άνάπλασις 

έτ. ΜΗ'. σ. 16.) 

Κονρίλα Εόλογίον. Κριτική Εκκλησιαστική λειτουργικών βιβλίων. (Θεολογία τόμ. 13 

σ. 63-69, 146- 169.) , , 

» » Αί πρός άναθεώρησιν τών εκκλησιαστικών βιβλίων γενόμεναι άποπει- 

ραι έν τή όρθοδόξφ Ανατολική έκκλησή. (Νέα Σιών έτ. ΚΖ'. σ. 83-89, 

129 -146, 154 -165, 219 - 234, 290 - 304, 344 - 359, 535 - 543.) 

Κρόντς Γεωργ. Ή εκκλησιαστική περιουσία κατά τούς πρώτους οκτώ αιώνας. Άθήναι 

1935 Σελ. 160. 

Λιανά Ζαχαρ. Οι Χαιρετισμοί καί ή ακάθιστος εορτή. Έν Άθήναις 1935> Σελ 1ΐ2 _ 

Λοΰβαρι Ν. Ή Θρησκεία καί ή φιλοσοφία της. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ σ. 107, 135,155·) 

Μακονλη X Χρονολογική άκτίς τής Παλαιάς Διαθήκης. Έκδ. β'. Άθήναι 193ο. 

Σελ. 356. 

Ματαράγκα Διον. Ή καθαίρεσις τών Αρχιερέων, Άρχιερωσύνη · Κουρά. (Ιερός Σύν¬ 

δεσμος τόμ. 41 σ. 130-31·) 

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. ςπουαων, δτος ΙΑ. 
36 
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Ματαράγκα Διον. Ή εγκατάστασή καί άναγνώρισις των μετατιθεμένων Μητροπολιτών, 

(Αυτόθι σ. 146 - 47.) 

» » Διαζυγιον Κληρικών. (Αυτόθι σ. 167 - 685 171 - 72, 179 -180.) 

Ματ&αιάκη Κ. Μία εγκύκλιος τοΰ μητροπολίτου Αίγίνης Σαμουήλ. (Άνάπλασις έτ. 

ΜΗ'. σ. 99.) 

Μπαλάνον Δ. Ό χαρακτήρ του εκκλησιαστικού Ιστορικοί Ευσεβίου. (Εις μνήμην 

Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 515 - 522.) 

Μπονα Χρυσοστόμου. Νεοφύτου Δούκα έπιστολαί καί κατά παπικών διά?.ογος. (Θεο¬ 

λογία τόμ. 13 σ. 251- 262.) 

* 3 Σελίδες ανέκδοτοι τοϋ Καϊρείου δράματος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. 

ΙΘ'. σ. 208-215.) 

» » Ζητεία. (Αυτόθι σ. 250-51.) 

Μυτιΐηναίον Έμμ. Τό Συνέδριον τής Δαλματίας καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. 

(Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ. ΙΘ'. σ. 271 -74.) 

Μωραΐτου Δημ. Θρησκευτική καί ηθική αγωγή. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 304-{-ιη'. 

Νικολάου Ήλία. Τό Παπικόν πρωτεΐον. (Γρηγ. ό Παλαμάς έτ. ΙΘ', σ. 282-86, 317-321.) 

Παντελάκη Έμμ. Άπάντησις εις τά Άρκαδίου τοϋ Βατοπεδινοϋ. (Θεολογία τόμ. 13 

σ. 180-2.) 

» » Μετρικαί παρατηρήσεις εις τό Νέον Θεοτοκάριον. (Αυτόθι σ. 296 - 322.) 

ΤΙαντελεήμονος Αανριώτου, Οι Χαιρετισμοί τής Θεοτόκου, (στίχοι παρουσιάζοντες 

παραλλ,αγάς προς τό Τριφδιον). (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. 

σ. 89 - 92.) 

Παπαγιαννοπούλου Διον. Ανωνύμου στίχοι εγκωμιαστικά εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

(Άνάπλασις έτ. ΜΗ', σ. 52.) 

Παπαδοποΰλου Νικολάου. Συμπλήρωσις Επισκοπικοί καταλόγου Κερνίτζης, (Καλα¬ 

βρύτων καί Αϊγιαλείας). (Θεολογία τόμ. 13 σ. 70 · 72.) 

Παπαδοποΰλου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών Ή θέσις τής εκκλησίας καί 

του ελληνικοί έθνους έν τφ Τουρκικφ κράτει. Αθήναι 1935. Σελ. 40. 

> » Ιστορία τής Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς (62-1934.) Έν Άλεξανδρείρ 

1935 Σελ. 930+ .ς 

» » Έλληνικαί Συλλογαί των ιερών κανόνων κατά τούς μετά την Άλωσιν 

χρόνους. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 1 - 8.) 

» » Ό "Οσιος Μελέτιος ό Νέος (1035-1105.) (Αυτόθι σ. 97-125.) 

» » Ό "Οσιος Λουκάς ό «Νέος» (896-953). (Αυτόθι σ. 193-223) 

* » Ό τίτλος τοϋ Αρχιεπισκόπου, ιστορικόν σημείωμα. (Αυτόθι σ. 209-295.) 

* » Περί χωρεπισκόπων καί τιτουλαρίων αρχιερέων έν τή Όρθοδόξω 

Εκκλησία. (Έκκ?νησία έτ. 13 σ. 62-60.) 

» » "Εθος των έν Αφρική Χριστιανών κατά τήν Μ. Πέμπτην. (Αυτόθι 

σ. 122-123.) 

* » Ή εκχριστιάνισες των Σλαύων. Έπί τή χιλιοστή πεντηκοστοστή έπε- 

τείφ τοϋ θανάτου τοϋ Ιεροί Μεθοδίου (885- 1985). (Αυτόθι σ. 174-175, 

178-180,186-87,202,243 -244,258 -59.) 

» » Λόγος εις τήν Λνάληψιν του Κυρίου ανέκδοτος επ’ όνόματι Κυρίλλου 

Αλεξάνδρειάς. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 34 - 41.) 

Ό Βαριησοίς Έλύμας. (Κυπριακό Χρονικά έτ. ΙΑ'. σ. 4-7.) 

Παπακώστα Σεραφείμ. Τά θαύματα τοΰ κυρίου. Άθήναι 1935 Σελ. 525. 

Παπαμιχαηλ Γρηγορ. «Άνάκλησις* όχι, «Άνάκλισις» (διόρθωσις στίχου τοί Ακαθί¬ 

στου) (Εκκλησία ετ. 13 σ. 142-43 ) 

Βιβλιογραφία. 563 

Ράλλη Κ. Περί τής εκλογής των Πατριάρχων Αλεξάνδρειάς από τοί ιξ' αίώνος 

μέχρι τοί ιθ' αίώνος ύπερμεσοίντος. (Ακαδημίας "Αθηνών Πρακτικά 

τόμ. 10 σ. 11 -15.) 

Σαγκριώτον 'Εμμανουήλ. Αθανασίου τοί Παρίου διορθώσεις εις τό Τριφδιον καί τό 

Πεντηκοστάριον. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 97-109.) Βλ. καί 

τήν σχετικήν συζήτηση·. (Αυτόθι σ. 291 - 297.) 

» 5 Ή αγιογραφία έν τή νήσφ Πάρφ κατά τήν ΙΖ'. καί ΙΗ'. εκατονταετη¬ 

ρίδα. (Αυτόθι σ. 241 - 279·) 

Σακκορράφου Μ. Τό τοί οσίου πατρός ημών Έφραίμ τοί Σύρου Ασκητικά εις τήν 

καθομιλουμένην μετενεχθέντα υπό Μ. Σακκορράφου. Έκδ. Βλ Έν 

Άθήναις 1935 Σελ. 360. 

Σπυρίδωνος Α%υριώτου. Ιστορικά (στίχοι Κυρίλλου Λαυριώτου.) (Γρηγόριος ό Παλα¬ 

μάς έτ. ΙΘ'. σ..104 - 109.) 

Στανρονικητιανοϋ Γαβριήλ. Λόγος εις τό μαρτύριον τής αγίας καί ενδόξου μεγαλο- 

μάρτυρός καί άθλοφόρου Μαρίνης, Γρηγορίου τοί Κυπρίου. (Γρηγό¬ 

ριος ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. σ. 190 - 200.) 

Στρατιώτου Χλ. Ή ποιμαντική τοϋ άγ, Τωά,ννου τοΰ Χρυσοστόμου. Θεσσαλονίκη Σελ.; 

Τιμο&έου Επισκόπου Ίορδάνου. Άγιοταφιτικοί πίνακες. (Νέα Σιών ετ. ΚΖλ σ. 44-56, 

102-117, 194-208, 257-268, 365-366, 434-440, 527-534.) 

Τρεμπέλα Π. Αί τρεις λειτουργίαι κατά τούς έν Άθήναις κώδικας. Άθήναι 1935 

Σελ. 243+δλ Ρ 

Φαρλέκα Έμμ. Έγκόλπιον έκκλησιαστ. Ήμερολ. τοΰ 1935. Έν Άθήναις (1935) Σελ. 192. 

Φιλιππίδου Α. ΤΙ ιστορία των θρησκευμάτων ώς επιστήμη. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 48. 

Φιριππίδου Νικολ. Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ημών Αρσενίου τοΰ μεγάλου, 

κατά χειρόγραφον μεμβράνινον κώδικα τον ιδ' αίώνος τής βιβλιοθήκης 

τοϋ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 33-55, 

189 - 202.) 

Φραγκοΰλα Ίω. Ή Συμβολική των αριθμών παρά τφ Κλήμεντι τφ * Αλέξανδρέ!. 

(Θεολογία τόμ. 13 σ. 9-21.) 

Φνζράκ-η 'Δνδρ. «Τοΰ ταπεινοί Ρωμανού ό ψαλμός» εις τούς αγίους Αποστόλους. 

(Άνάπλασις έτ. ΜΗ' σ. 197 - 232.) 

» » Ό Ρωμανός ό μελφδός κατά τούς ύμνους τής Εκκλησίας. (Ό Ποιμήν 

έτ. Γ'. σ. 216-218.) 

» » Αί κοινωνικά! ίδέαι Κλήμενιος τοί Αλεξάνδρειάς. Έν Άθήναις 1935 

Σελ,. 26. [Βιβλιοθήκη Άναπλάσεως άριθ. 3] 

Χατξηαποστόλου Στραχ. Ό Ιωάννης Σεβαστιανός ΒβοΙι. (Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 77-79.) 

Χελιώτου Δ. Οί κατά τόν ΙΗ' καί ΙΘ' αιώνα Αρχιερείς Αίγίνης καί "Υδρας. (Μεσαιω¬ 

νικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 155-157.) 

Χριστοφόρου Μητροπ. Λεοντοπόλεως. Ή έν ταΐς χειροτονίαις Άποστολική Διαδοχή 

( Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 σ. 145 - 157.) 

Χρνσάν&ον Μητροπολίτου Τραπεξοΰντος. Ή Εκκλησία Τραπεζοίντος. (Αρχεΐον 

Πόντου τόμ. δ.) 

Χρυσοστόμου Διονυσιάτου. Ανέκδοτον Άγιορειτικόν πολεμικόν έγγραφον τής Κοινό- 

τητο; τοί Αγίου "Ορους. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 77 -78.) 
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ΤΕΧΝΗ 

’ Αδαμάντιου Άδαμ. Άνασκαφαί έν Σπάρτη. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 

Εταιρείας τοΰ έτους 1934. Έν Άθήναις 1935 σ. 128 · 126.) 

Αδελφότητος Θεολόγων ή Ζωή. Μουσικός Πανδέκτης, ήτοι πλήρης συλλογή των εκλε¬ 

κτότερων μουσικών μαθημάτων των έν ταΐς πρωϊναίς καί έσπεριναΐς 

άκολουθίαις τής Εκκλησίας ψαλλόμενων, τόμος, δεύτερος "Ορθρος 

Άθήναι 1935 Σελ. 238. 

Άοβανιτάκη Γ. Άγιογραφικαί άκοσμίαι. (Ημερολόγιου τής Μεγά?.ης Ελλάδος 1935 

σ. 505-508.) 

Βακαλοηούλου ’Απ. Τρεις οίκοι Βυζαντινού ρυθμού έν Θεσσαλονίκη. (Γρηγόριος 

ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. Σελ. 310 -316.) . 

Βουδονρη Αγγέλου. Οί μουσικοί χοροί τής μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας κατά τούς 

κάτω χρόνους. Έν Κων/πόλει 1935 Σελ. 19 [ίδ. αποσπάσματος.] 

Γιατράκου Εύσεβίας. Βυζαντινοί αρχαιότητες τού Μυστρά, έκδ. Γ'. Άθήναι 1935 Σελ. 48. 

Θρεψιάδου I. - Τραυλόν 1. Άνασκαφικαί έρευναι έν Μεγάροις. (Πρακτικά τής έν Άθή- 

ναις Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1934. Έν Άθήναις 1935 

σ. 39-57.) 

Μ. Όϊε Ηα^ΐίΐ δορίιΐα νοπ Τόεεδ&ΐοη+ε, ΛνϋΓζΙηΐΓ£ 1935 Σελ. 66+8 πίν. 

Καλόγερόττουλου Ν. Βυζαντινά μνημεία Μεγαρικής. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 758- 767.) 

» » Βυζαντινά μνημεία Κορινθίας. Τεύχος Β'. Άθήναι 1935 Σελ. 22. 

» » Είκοσιπέντε άγνωστοι βυζαντινοί ναοί έν Κορινθίρ. (Νέα Εστία τόμ. 

17 σ. 311-315 καί 524-529.) 

Καραβία Ίπποκρ. Αντώνιος Βασιλακάκης (Άλιένσε). (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί 

ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμος Α'. 

σ. 28 - 32.) 

Κλεομβρότον Ευαγγέλου. Ή ξυλόγλυπτος αγία Τράπεζα τοΰ μητροπολιτικου ναού 

Μυτιλήνης. (Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 47 - 49.) 

Ξυγγοπούλου Α. Τμήμα αναγλύφου έκ στεατίτου. (Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου σ. 580-586.) 

» » Ή είκών τής Θεοτόκου έν τή Μονή τού Μεγάλου Σπηλαίου. (Αρχαιο¬ 

λογική Έφημερςίς 1933 σ. 101 -119.) 

» » Ή μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. (Μακεδονικόν Ημερολόγιου 1935 

σ. 33 - 37.) 

Όρλάνδου Άναστ. Ή πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας. (Άρχεϊον των Βυζαντινών μνη¬ 

μείων τής Ελλάδος τόμ. Α'. σ. 5 - 40.) 

» » Οί σταυρεπίστεγοι ναοί τής Ελλάδος. (Αυτόθι σ. 41 - 52.) 

» » Βυζαντινοί ναοί τής Ανατολικής Κορινθίας. (Αυτόθι σ. 53-90.) 

» χ* Οί ναοί των Ταρσινών καί τής Λέχοβας. (Αυτόθι σ. 91 - 9δ·) 

» » Ή Βυζαντινή βασιλική τής Μέντζενας. (Αυτόθι σ. 99 -103.) 

» » Παλαιοχριστιανική θύρα Τεγέας. (Αυτόθι σ. 103 - 104.) 

» * Ή βασιλική των Κεγχρεών. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 10 

σ. 55 - 58.) 

» » Ανάγλυφου είκονίδιον τοΰ μουσείου Χίου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος 

Λάμπρου σ. 567 - 568.) 

Πελεχάση Δημ. Άγνωστα αριστουργήματα μεταβυζαντινής τέχνης έν τφ Μουσείψ 

Δ. Λοβέρδου. (Ίόνιος Ανθολογία έτος 9°ν τεΰχ. 93-94 σ. 9 -12.) 
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Σαβράμη Ευαγ. Νέου χειρόγραφον τής ερμηνείας τής Ζωγραφικής τέχνης του Διονυ¬ 

σίου τοΰ έκ Φουρνά. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 104-135.) 

Σαγχριώτου Έμμ. Ή αγιογραφία έν τή νήσψ Πάρω κατά την ΙΖ' καί την ΙΗ'. 

εκατονταετηρίδα. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β’. σ, 241-279.) 

Σισιλιάνον Δημ. Έλληνες άγιογράφοι μετά την άλωσιν. Άθήναι 1935 2ελ. 244. * 

Σωτηρίου Γ. Τά Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου. Έν Άθήναις 193ο Μέρος Α. 

Σελ. 57. Μέρος Β'. πίνακες 162. [Πραγματεϊαι Ακαδημίας ^Αθηνών.] 

» » Βυζαντινόν ανάγλυφου τοΰ Πατριαρχείου Ιίων/πόλεως. (Εις μνήμην 

Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 523 -528 ) 

* > Ή μονή τού Αύγοϋ παρά τούς Διδύμους τής Άργολίδος. (Ημερολογίου 

τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 457-464.) 

, Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογι¬ 

κής Εταιρείας τού έτους 1934. Έν Άθήναις 1935 σ. 58-66.) 

ΒοίΜοα ΜαΗε. Μΐβίτα. Αίθεηεδ 1935 ρ. 69- 

Φαρλέκα Έμμ. Ή Αγία καί Μεγάλη Έβδομός. Έν Άθήναις 193ο Σελ. 419+κδ; 

Χατξημιχάλη Αγγελικής. Αί εκδηλώσεις καί ή μορφή τών έργων τής λαϊκής τέχνης 
στις Κυκλάδες. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας 

Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Ά. σ. 57 - 66.)^ 

Ψάχου Κ. Ή παρασημαντική τής Ελληνικής μουσικής από τής άρχαιότητος και 

έντεϋθεν μέχρι σήμερον. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 31-39.) 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Εφορεία Βυζαντινών ’ Αρχαιοτήτων, 

Κατά τα παρελθόν θέρος δ “Εφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Ά. Ξυγγόπουλος 

έξετέλεσε σκαφικήν έρευναν είς τήν ανατολικήν πλευράν τής Μονής Δαφνίσυ, δπου άπεκα- 

λύφθη σειρά κελλίων καί προ αυτών στοά- Τά κτίσματα ταΰτα άνήκουσιν είς την πρώτην 

περίοδον τής Μονής, είς τόν 5<>ν δηλαδή αιώνα- Επίσης πρά τής ανατολικής πλευράς τοΰ 

Ναού εδρέθη ανάλημμα παρουσιάζον τοιχοδομίαν έντελώς δμοίαν προς τήν τοΰ Ναοΰ καί 

τής Τραπέζης, 

Συγχρόνως μέ τήν άνασκαφήν εγένοντο καί έργασίαι εύπρεπισμοΟ του εσωτερικού τοΰ 

Ναοΰ, κατά τήν διάρκειαν των δποίων άπεκαλύφθη ή έν τή Κόγχη του 'Ιεροΰ ψηφιδοηή 

παράστασις τής Πλατυτέρας, ήτις έθεωρεΐτο ώς εξαφανισθεΐσα. Τό ψηφιδωτόν τοΰτο έκαλύ- 

πτετο δπά λινού Οφάσματος, τό όποιον είχεν έπικολλήσει επ’ αύτοδ δ Ιταλός Νονο, δστις είρ- 

γάσθη, ώς γνιυστόν, κατά τά ετη 1892 - 1897 διά τήν στερέωσιν τών ψηφιδωτών τοΰ Δαφνιού, 

Έν συνεργασίψ μετά τοΰ Διευθυντου τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως κ. Ά. Όρλάνδου 

συνεπληρώθη ή κατά τήν δυτικήν πλευράν τής νοτιάς αυλής τής Μ. Δαφνιού στοά τών χρό¬ 

νων τής Τουρκοκρατίας καί τά όπισθεν αυτής κελλία, άτινα έπανακτισθέντα διεσκευάσθησαν 

είς Μουσείον, μέλλον νά περιλάβη τά γλυπτά τ’ άποκείμενα έν τψ Ναψ, ώς καί τά διεσπαρ¬ 

μένα είς τόν χώρον τής Μονής. 

Μετά τάς εργασίας τοΰ Δαφνιού, αί δποΐαι θέλουσι συνεχισθή κατά τήν προσεχή άνοιξιν, 

δ “Εφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων μετέβη είς Μακεδονίαν, δπου παρά τό Βοσκοχώριον, 

κείμενον είς τό 24°ν χιλιόμετρον τής δδοΰ από Κοζάνης είς Βέρροιαν, άνέσκαψε, βοηθούμε- 

νος άπό τόν Επιμελητήν Αρχαιοτήτων Μακεδονίας κ. X. Μακαρόναν, μεγάλην παλαιοχρι¬ 

στιανικήν τρίκλιτον Βασιλικήν (μήκους 23μ. καί πλάτους 10, 50μ.) άνευρεθεΐσαν τυχαίιυς 

δπό τών χωρικών κα«ά τήν διάνοιξιν δδραγωγείου. 'Η άνασκαφή άπεκάλυψεν δλόκληρον τά 

οικοδόμημα, τοΰ όποιου οΐ τοίχοι σψζονται είς έλάχιστον Βψος, καί τό ψηφιδωτόν δάπεδον, 

δι’ ου είναι επεστρωμένον τό Ιερόν, τό μεσαϊον κλίτος καί δ Νάρθηξ. Ή διακόσμησις τοΰ 

ψηφιδωτού δαπέδου άποτελεΐται έκ γεωμετρικών θεμάτων καί πτηνών. Επίσης δπάρχουσιν 

επ’ αύτοΰ καί δύο άφιερωτήριοι έπιγραφαί, έξ ών μανθάνομεν δτι τό δάπεδον, ίσως δέ καί 

ή Βασιλική, κατεσκευάσθη δπό τοΰ Φιλίππου καί τής Δομετίας «υπέρ ευχής». Επίσης διεσώθη 

είς καλλίστην κατάστασιν καί ή βάσις τών θωρακίων, τών χωριζόντων τό Ιερόν άπό τοΰ 

Ναοΰ, ώστε νά είναι δυνατή ή πλήρης άποκατάστασις του μέρους τούτου τοΰ οικοδομήματος. 

Περατωθείσης τής άνασκαφής ταύτης, δ “Εφορος Βυζαντινών ^Αρχαιοτήτων μετέβη είς 

Σέρβια καί Σέρρας πρός συμπλήρωσιν παλαιοτέρων αδτοΰ ερευνών είς τά μεσαιωνικά μνη¬ 

μεία τών δύο τούτων πόλεων, περί ών θέλει δημοσιεύσει προσεχώς ίδιας μελετάς. 

Έπανελθών είς Αθήνας, μετέβη κατόπιν είς Ζάκυνθον πρός παραλαβήν τοΰ έπισκευα- 

σθέντος τμήματος τής Ουρανίας τοΰ Ναοΰ Φανερωμένης, έργου τοΰ Ν. Δοξαρά- 'Β επισκευή 

τοΰ τμήματος τούτου τής Ουρανίας έγένετο μετ’ εξαιρετικής δεξιοτεχνίας δπό τοΰ καλλι¬ 

τέχνου κ. Δ. Πελεκάση. 

Τέλος μετέβη είς Μυστράν, πρός παρακολούθησή τών άρξαμένων εργασιών καθαρισμού 

τών πολυτίμων τοιχογραφιών τών εκεί Ναών. 'Ο καθαρισμός ήρχισεν άπό τάς τοιχογραφίας 
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τοΰ Ναοΰ τής Θεοτόκου Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου (Αφεντικού) διά τών καλλιτεχνών 

κ. Φ. Κόντογλου καί Γ. Στέρη βοηθουμένων δπό τής Μοναχής τής Μονής Παντανάσσης 

Μυστρά Καλής Χρηατάκου. Αί έργασίαι θφ συνεχισθώσι κατά τήν προσεχή άνοιξιν. 

Εφορεία Βνζ. 5Αρχαιοτήτων Μακεδονίας. 

'Γπό τής Εφορείας Βυζ. Αρχαιοτήτων Μακεδονίας έξετελέσθησαν αί έξης έργασίαι. 

Έν Καστοοία υπό του εφόρου αρχαιοτήτων κ. Ν· Κοτζια, βοηθουμένου καί δπό τοΰ έπιμελη- 

του κ. Πηχεώνος, περισυνελέγησαν πάντα τά εν ταΐς έκκλησίαις μή χρησιμοποιούμενα πλέον 

τή λατρεία αντικείμενα άτε έφθαρμένα ή παλαιά, οΐον βήλα δερμάτινα μετ’ αγιογραφιών, 

βημόθυρα, έφθαρμέναι φορηταί εικόνες, ξυλόγλυπτα έκ τέμπλων τμήματα, σταυροί, άχρηστα 

άμφια, προσκυνητάρια κ-λ.π-, καί άπετέθησαν είς τό προσωρινόν μουσείον της πολεω^οίκια 

Σκαπέρδα). Άπετοιχίσθησαν άπασαι αί τοιχογραφίαι τής έτοιμορρόπου κηρυχθείσης εκκλη¬ 

σίας τής άγ. Βαρβάρας (17 αί.) καί έπιμελώς συσ/.ευασΟεϊσαι άπετέθησαν εις το ανωτέρω 

προμνημονευθέν προσωρινόν Μουσείον (Σκαπέρδα). 
Έστερεώθησαν καίεκαθαρίσθησαν πάσα·, αί τοιχογραφίαι, εσωτερικαί καί έξωτερικαι, 

τοΰ μνημείου τής Κουμπελίδικης. Αί έργασίαι διήρκεσαν επί τρίμηνον καί έξετελέσθησαν υπο 
τοΰ δοκίμου τεχνίτου τής Εφορείας Άπ· Κοντογεώργη, χορηγουντος τοΰ Δήμου Καστο- 

ριέων, είς όν όφείλεται δίκαιος έπαινος καί θερμαί εύχαριστίαι. < _ 
Έν Θεσσαλονίκη έστερεώθησαν, εκαθαρίσθησαν καί αυνεπληρώθησαν μωσαϊκά της 

άψϊδος καί τά τοΰ παρ’ αυτήν μεγάλου τόξου δπό τοΰ αύτοΰ τεχνίτου. Ή στερεωσις εξετε- 

λέαθη διά τσιμέντου, δ δέ καθορισμός διά μίγματος έκ κηρού, νάφθης και βενζίνης καί ή συμ- 

πλήρωσις διά ψηφίδων προερχόμενων έκ τών καταστραφέντων μωσαϊκών της Δγ. Σοφίας 

καί τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. Τά συπληρούμενα κενά είχον συμπληρωθή κατα τας επισκευας του 

1908. ν6νομένας δαπάναις τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, διά πηλού. 

Συμπληρώσεις άξιαι μνείας είναι «ί κάτωθι: Τμήμα τής κατά τήν βορείαν γωνίαν της 

άψϊδος γιρλάνδας είς υψ. 120 μ. 'Ολόκληρον τό παρά τήν κατευθυντηρίαν τμήμα της αυτής 

γ.ρλάνδης είς κυμαινόμενον ύψος 0.10 μ. - 0.35 μ. Τό άκραϊον άνω τμήμα του δεξιού ποδος 

τοΰ θρόνου τής Πλατυτέρας Ο.Ιδμ.χΟ ίΟμ. Οί δύο δάκτυλοι τοΰ αριστερού ποοος του 

ΪΣ—ΧΟΓ. Αί κορυφαί άμφοτέρων τών ώμων κύκλφ (διαμ. 0.10μ.) καί ή κορυφή του πεπ ου 

τής κεφαλής (διαμ. 0.15 μ.) τής Πλατυτέρας ώς καί δ τελείως κατεστραμμένος^ δεξιός 

οφθαλμός αυτής. Ενταύθα άντί τοΰ μέλανος χάρτου του έπικολληθέντος δια τήν παραστασιν 

τής κόρης του οφθαλμού, έτοποθετήθη ίσομέγεθες τψ χάρτη καί τή άρτι* του έτερου οφθαλ¬ 

μού κόρη μέλαν όστοΰν. Έπιδιωρθώθησαν αί κατά τήν ρίνα, τό μέτωπον, τας οφρυς καί το 

αριστερόν μήλον μικραί ζημίαι αί άλλως ασήμαντοι καί απαρατήρητοι εξ αποστασεως. 

Τά αυτά εγένοντο καί επί τοΰ Σταυρού τοΰ μεγάλου τόξου. Τά συμπληρωθέντα κενά, του επι 

τοΰ εδάφους μωσαϊκού, καίτοι μεγάλα, δεν κρίνονται άξια ιδιαιτέρας μνείας. Αί έργασίαι 

περατωθήσονται περί τά τέλη Φεβρουάριου 1936. 

Ειδήσεις εκ Θεσσαλίας. 

Έν Δημητριάδι κατά τό 1934 άνεκαλύφησαν δύο τάφοι Βυζαντινοί κτιστοί, ορθογώνιοι, 

•/εκαλυμμένοι δπό πλακών- Τούτων δ πρώτος άνευρέθη επί τοΰ έναντι τοΰ Βόλου ακρωτη- 

τηρίου, ένθα κεΐται δ μέγας φανός του λιμένος τοΰ Βόλου, άριστερφ τψ εισπλεοντι, ένθα 

εκειτο ή Βυζαντινή Δημητριάς. Ανασκαφείς δ τάφος ούτος εύρεθη Ιχων τρεις σκελετούς 

άθικτους, ούδέν δέ κτέρισμα- Ό δεύτερος εδρέθη πρός βορράν, είς το ακρον της Βυζαντινής 

Δημητριάδος, πλησίον τής πηγής «Μπουρμπουλήθρας» έπί τών ηροπόδων βραχώδους λοφου 
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δψηλοΒ, έφ’ οδ είναι ή άκρόπολις της Δημητριάδος. 'Ο κτιστός οδτος τάφος μήκους 2 μ, 50, 

πλατ. 1 μ. καί βάθ. 1 μ. περιείχεν οστά πολλών νεκρών τεταραγμένα, εξ οϋ εξάγεται ότι ήτο 

οστεοθήκη πολλών νεκρών (κοιμητήριον). 'Ήτο δε κεκαλυμμένος διά μεγάλης μαρμάρινης 

πλακός, λευκοϋ μαρμάρου, έξ επικράνου βάθρου άνδριάντος δύο Ρωμαίων άνδρών επισήμων, 

διότι έπί τοΟ πάχους τοΰ επικράνου φέρονται δύο τιμητικαί έπιγραφαί, ών διεσώθησαν οί 

τελευταίοι στίχοι, των πρώτων καταστραφέντων διά σφύρας υπό τών Βυζαντινών, οϊτινες 

έχρησιμοποΐησαν τό έπίκρανον ώς καλυπτήρα λίθον του κοιμητηρίου. 

Πλησίον τοΰ κοιμητηρίου τούτου, είς άπόστασιν τριών μέτρων περίπου, κατωτέρω, κεϊ- 

ται άλλος τάφος Βυζαντινός κτιστός άνοιχθείς ύπ’ αγνώστων πρό πολλου. 

"Ομοιον κοιμητήριον κτιστόν περιέχον οστά τεταραγμένα πολλών νεκρών είχεν εδρεθή 

κατά τφ 1932 είς τό κτήμα τοΰ Προξένου τής Γερμανίας κ. δοΠείίβΙ, δπερ άνέσκαψεν δ 

επιμελητής τών αρχαιοτήτων κ· Ν. Ι· Γιαννόπουλος. 

Έν τφ χωρίφ Ζαππείω τής επαρχίας Λαρίσης δ αυτός επιμελητής αρχαιοτήτων 

άνευρε μεγάλην ορθογώνιον πλάκα λευκοϋ μαρμάρου (δψ. 1,75. πλάτ. 0,74, παχ. 0,12) 

εχουσαν Βυζαντινήν επιγραφήν μακράν (δψ. γρ. 0,032), ής έσώθησαν οί άνω τέσσαρες καί 

ήμισυς στίχοι, ιαμβικοί1 οί λοιποί είναι εντελώς εξίτηλοι καί μόνον ίχνη γραμμάτων δια- 

φαίνονται, έξ ών πολλά θά έδιδασκόμεθα. Φαίνεται ότι τά γράμματα, έξηφανίσθησαν ένεκα 

τής συχνής πλύσεως επί τής πλακός ενδυμάτων. Την πλάκα περιθέει κατά τά άκρα τών 

πλευρών βαθεϊα εγχάρακτος γραμμή σχηματίζουσα πλαίσιον. Έχει δέ τοΰτο Οψος 0,90 καί 

πλάτος 0,57, όσον είχεν ή έπιγραφή. Φαίνεται δέ ότι ή πλάξ αυτή έκάλυπτε τάφον, άνήκοντα 

είς αρχιεπίσκοπον Λαρίσης' διότι άναγινώσκονται σύν τοΐς άλλοις καί τάέξήςί «ταύτην 

την κόνιν) τό τής Λαρίσης δποδέξασθαι πέδον | ταύτός ώ φ θ η ποιεί, 

άρχεθύτης κτλ.». 

Έξητάσθησαν δπό τοΰ έπιμελητοΰ άρχαιοτήτων κ. Ν. I. Γιαννοπούλου καί τοΰ φωτο¬ 

γράφου κ. Γ. Τζίμα αί έκκλησίαι τών παρά τήν Άγιάν χωρίιον Βαθυρρεύματος καί 

Δέσ’ανης (Βεσαίνης). Καί τό μέν χωρίον Βαθύρρευμα, όν πριν κοιτψκημένον δπό 300 καί 

πλέον οικογενειών, δπήρξεν ή πατρίς τοΰ Άγ. Συμεών τοΰ Άνυποδήτου, ίδρυτοΰ 

τής Μονής Φλαμπουρίου ή Φλαμμουρίου, παρά τήν Μακρυνίτσαν, ή τής Μονής Σουρβίάς, 

είναι ήδη εντελώς έρημον καί άκατοίκητον. Σφζονται δέ έν αύτφ καί τρεις ναοί, ών δ είς 

επ’ όνόματι τοΰ Άγ. Νικολάου είναι ασκεπής καί ήρειπωμένος, διασφζων κατά τήν ανατο¬ 

λικήν καί βορείαν πλευράν έσωθεν καλλίστας τοιχογραφίας τοΰ ις' αίώνος. Αί τοιχογραφίαι 

τής μεσημβρινής πλευράς έγένοντο εξίτηλοι εκ τών όμβρίων δδάτων, ώς καί ή έπιγραφή τής 

άνιστορήσεως. Ό έτερος ναός τής Παναγίας σώζεται έν καλή καταστάσει, άλλ’ αί τοιχο- 

γραφίαι αύτοΰ εχουσιν άσβεστωθή δπό τών γυναικών. Ό τρίτος τέλος ναός κεΐται επί λόφου. 

Εις τό χωρίον Δέσίανην (Βεσαίνην) σφζονται τρεις ναοί, δ τής Παναγίας (μητρόπο¬ 

λης), Ιχων έν τφ μύακι θρόνον κτιστόν του επισκόπου καί σύνθρονον καί τοιχογραφίας τοΰ 

1820, δ τοδ Άγ. Νικολάου τοΰ Νέου (τοΰ έν Βουνένη) μετά τοιχογραφιών του 1820 καί δ 

του Άγ. Θεοδώρου μετά τοιχογραφιών. Είς τοδςναοϋς αυτούς σφζονται πολλά μαρμάρινα 

γλυπτά Βυζαντινά, φωτογραφηθέντα δπό του κ. Τζίμα, όστις επ’ ίσης έφωτογράφησε καί 

τάς τοιχογραφίας του έν Βαθυρρεύματι Άγ. Νικολάου. 

Ό Επιμελητής άχαιοτήτων κ. Ν. I, Γιαννόπουλος έξήτασεν εν Κάτω Λεχωνίοις 

ήρειπωμένον ναΐσκον τοΰ Άγ. Μηνά, τοΰ δποίου σφζεται λουτρών καί υπόκαυσταν εν έρει- 

πίοις- 'Ο ναός δυστυχώς κατεστράφη δπό τών ιδιοκτητών τών άγρών. Επίσης έξήτασεν εν 

έξωκκλήσιον τής Μεταμορφώσεως τοΰ Χρίστου καί έν Άγίψ Λαυρεντίφ τήν δμώνυμον Μονήν, 

περί ής δημοσιεύει έν τω παρόντι τόμφ ειδικήν μελέτην. 

Επίσης έπεσκέφθη καί έξήτασε τόν Τουρκικόν Τεκκέν τών Μπεκτασήδων* 

κείμενον είς τά σύνορα τών επαρχιών Άλμυροΰ καί Φαρσάλων παρά τόν Σιδηροδρομικόν 

Σταθμόν Ρηγαίου (ΆϊβαλΙ). 'Ο Τεκκές (Μονή) ουτος κατοικεΐται δπό Τουρκαλβανών Δερβισ- 
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σών τοΰ τάγματος τοΰ Άλή· ΤΗτο δέ πριν Βυζαντινή Μονή, ώς δεικνύουσι πολλοί λίθοι αρχι¬ 

τεκτονικοί μετά σταυρών καί γλυπτών καί τινων δυσαναγνώστων επιγραφών. Περί αύτοΰ θα 

δημσσιευθή εν προσεχεΐ τόμω τής Έπετηρίδος βραχεία περιγραφή. 

Έν Νέφ Άγχιάλω, ένθα ένεργοϋνται άνασκαφαί δπό τοΰ κ. Σωτηρίου, εν ταΐς 

παλαιοχριστιανικές Θήβαις τής Θεσσαλίας, μεταξύ άλλων επιγραφών, εδρέθη καί επιτύμβιος 

παλαιοχριστιανική επιγραφή, έν ή άναφέρονται αί λέξεις: - - 6Χ6ΝΘΟΥ, ήν συμπληροΰμεν 

[Λ] εχε ν έου καί τό κύριον όνομα ΟΑΝΒΑΤΙΟ=Σ αμβάτη ς, εκ τοΰ ονόματος Σαββάτιος. 

Έν Β ό λ ω, έν τή συνοικία Φρουρίου έξω καί πρός Δυσμάς αύτής, έν τφ έργοστασίψ τής 

θεσσαλ. Εταιρεία; Οινοπνευμάτων, άνευρέθη κατ’ εκσκαφήν πλάξ λευκοϋ μαρμάρου, ορθο¬ 

γώνιος (δψ. 0,δ3, πλ. 0,34, πάχ. 0,06) μετ’ επιγραφής 0,03 καί έκομίσθη είς τό Μουσεϊον 

Βόλου. Έν αύτή άναφέρεται: «-{-Κοιμητήριον Τετραδίας Διακόνου, ή τιςαυτο 

άνύξι πάρεξ έμοΰ δαπανήσι αύτόν πυρός έωνίου δίκη». 

Έν Τυρνάβφ δ κ. Ν. I. Γιαννόπουλος έξηρεύνησεν όλας τάς παλαιάς εκκλησίας, ας 

έγνώριζεν από του 1891 καί 1897. Ένφ δέ αύται πριν έφερον τοιχογραφίας, ήδη έκαλύφθησαν 

δι’ άσβεστοχρίσματος καί μόνον έν τφ ίερφ Βήματι τής εκκλησίας τοΰ Αγ. Νικολάου τοΰ 

έν Βουνένη (Βλαχονικόλα) έσώθησαν αί τοιχογραφίαι τοΰ μόακος, τής Προσκομιδής καί του 

Διακονικού, έργα τοΰ ΙΤ' αίώνος. Σημειωτέον δέ δτι έν Τυρνάβφ είναι τρεις έκκλησίαι τοΰ 

Άγιου Νικολάου, ών ή μέν μία ίδρύθη υπό τοΰ πορθητοΰ τής Θεσσαλίας Τουρχάν βέη κατα 

τόν ΙΔ' αιώνα καί τιμάται επ’ όνόματι τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ Μυρέων (γεροντος), αί δέ 

άλλαι δύο τιμώνται επ’ όνόματι του Άγ. Νικολάου τοΰ Νέου τοΰ έν Βουνένη, καί καλούνται 

ή μέν μία τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ Βλαχονικόλα (τής συνοικίας Βλαχομ^.χαλα), ή δέ 

ετέρα τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ Δούμα. 
Έν τή έκκλησίφ τών Άγ. Αναργύρων δ κ. Ν. I. Γιαννόπουλος άνευρε τεμάχιον Βυζαν¬ 

τινού αναγλύφου. Έν τή άνω άριστερφ γωνίφ τούτου είκονίζεται Άγγελος έν προτομή έχιυν 

άμφοτέρας τάς χεΐρας έκτεταμένας εμπρός καί κεκαλυμμένας δπό σουδαρίου (;). Πρό αύτοΰ 

εσώθη έν άναγλύφφ τμήμα τόξου κύκλου, εντός τοΰ οποίου θά παρίστατο έν άναγλύφφ προ¬ 

τομή τής Θεοτόκου Δεόμενης- Έπί τής δεξιάς άνω γωνίας θά παρίστατο άλλος Αγγε¬ 

λος όμοιος, λιτανεύοντες άμφότεροι. Εντός τοΰ τόξου αριστερά εσώθη τό μονόγραμμα 

ΜΗ ( — μΙΪΡ = Μήτηρ)' δεξιά θά ήτο ΘΟΥ ( = Θεοΰ). Τό τεμάχιον τούτο (δψ. 0,24, πλάτ. 

0,20, πάχ. 0,06) κατετέθη είς τό Μουσεϊον Άλμυροΰ. 

Έν Τρικκάλο ις. Έν τφ έξωκκλησίψ τοΰ Προφήτου Ήλία δ δικηγόρος κ. Άθ. 

Μπόμπορας άνευρεν άπερριμμένον τεμάχιον βάθρου μικρού μαρμάρινου, τεθραυσμενου λοξώς 

έκ τής δεξιάς γωνίας μέχρι τής κάτω άριστεράς. Άνω έχει κατασκευασθή άνάγλυπτος 

σταυρός δπό τών Βυζαντινών ώς καί πλαγίως αριστερά, έν πλαισίοις έντύποις. Επί τής 

όψεως τοΰ λίθου διεσώθη ελλιπής έπιγραφή Ρωμαϊκών χρόνων περιέχουσα επιστολήν του 

Ποπλίου Σεξστηλίου, στρατηγού Ρωμαίων πρός τούς ταγούς καί τήν Βουλήν Τρικκαίων. 

Τό τεμάχιον τοΰτο έκομίσθη δπό τοΰ κ. Μπόμπορα είς τό Γραφεΐον τοΰ Γυμνασίου Τρικκά- 

λων. Έδημοσιεύθη δέ ή έπιγραφή έν τή έφημ. «Αναγέννησις» Τρικκάλων τής δΰί καί 17Ή5 

Άπριλ. 1934 δπό του γυμνασιάρχου κ, Γ. Μπομποΰ- 

Έν ταΐς Φθιώτισι Θήβαις, παρά τό χωρίον Μικροθήβαι (Άκκετσι), τή αρχαία 

Ελληνική πόλε·., δ φύλαξ τοΰ Μουσείου Άλμυροΰ Σπΰρος Γιαννόπουλος άνευρε καί έκόμι- 

σεν είς τό Μουσεϊον Άλμυροΰ εννέα στήλας ένεπιγράφους καί αρχιτεκτονικούς λίθους μετά 

διακοσμήσεων. Έκ τών έπιγραφών άλλαι μέν είναι Ιλληνικών χρόνων, άλλαι δέ Ρωμαϊκών 

ή παλαιοχριστιανικών. Τούτων μία, λευκου μαρμάρου, ελλιπής (δψ. 0,18. πλ. 0,20. παχ. 

0,04) φέρει έπτάφωτον λυχνίαν εγχάρακτον καί αριστερά αυτής επιγραφήν Η06. 

Ή στήλη είναι ασφαλώς παλαιοχριστιανικών χρόνων καί Ιουδαϊκή ώς έκ τής έπταφώ- 

του λυχνίας βεβαιοΰται. Έξ αύτής βεβαιοΰται δτι, άν καί ή *άτω πόλις έν Νέφ Άγχιάλφ 
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ήκμκζε τότε, δέν ήτο εν τούτοις έρημος καί ακατοίκητος καί ή άνω πόλις των Φθιωτίδων 

θηβών, Ουτω τά νέα ευρήματα βεβαιούσι τά υπό του κ. Ν. I. Γιαννοπούλου γραφέντα εΙς 

τά Θεσσαλικά Χρονικά (τόμ. Δ'. σ. 180-184.) 

Άνασκαφαί. 

Ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου κατά τά έτη 1934 καί 1935 συνέχισε τάς ύπ’ αύτοΰ 

ένεργουμένας άπό ένδεκαετίας άνασκαφάς έν Νέφ Άγχιάλψ, εις τήν υπ’ αύτοΰ δηλονότι 

προσδιορισθείσαν παλαιοχριστιανικήν μεγάλην πόλιν, τάς Χριστιανικός Θήβας τής 

Θεσσαλίας- Τό πόρισμα των άνασκαφών των ετών 1924- 1930 έξέθηκεν εις τό έργον του 

« Α Ε χριστιανικαί Θήβα·, τής Θεσσαλίας καί αί παλαιοχριστιανικαί β α σ ι- 

λικαΐ τής Έ λ λ άδ ο ς», έκδοθέν δπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, δαπάναις τής όποιας 

ένεργοϋνται αΐ άνασκαφαί §ν τή Αρχαιολογική Έφημερίδι τού έτους 1929 καί εις ιδιαίτερον 

βιβλίον. Άθήναι, 1931, παρασκευάζει δέ νυν τήν εκδοσιν του Β'. τόμου, οστις θά περιλάβη 

τάς άπό του έτους 1931 καί Ιξής άνασκαφάς, ήτοι τάς άνευρεθείσας δύο έτερας βασιλικός 

καί τά περί τάς βασιλικάς των θεσσαλικών Θηβών άναφανέντα παλαιοχριστιανικά κτήρια. 

Κατά τά έτη 1934 καί 1935 άπεκάλυψε τήν τετάρτην βασιλικήν, ήιις απέχει περί τά 

300 μ. του τείχους τής αρχαίας πόλεως καί εύρίσκεται εις τό ΝΔ. άκρον τής σημερινής 

κωμοπόλεως Νέας Άγχιάλου επί λόφου δεσπόζοντος τής έκτεινομένης παρά τήν παραλίαν 

τοϋ Παγασητικού πεδιάδος. Ή βασιλική αΰτη δεν διαφέρει μέν κατά τό σχήμα καί τήν διά- 

ταξιν των λοιπών βασιλικών τής αυτής πόλεως (τρίκλιτος μετά υπερψων, νάρθηκος καί 

Αίθριου), παρουσιάζει όμως ικανός διαφοράς (ύψηλοΰς κτιστούς στυλοβάτας έπενδεδυμένους 

δι’ όρθομαρμαρώσεως, μάλλον τετράγωνον σχήμα τού κυρίως ναού. Τρίβηλον μετά ανεξαρ¬ 

τήτων κτιστών βάσεων κ- άλλα). Τά πλάγια κλίτη διασώζουν τό διά λεπτών γεωμετρικών 

διακοσμήσειυν ψηφιδωτόν δάπεδον, τό δέ μέσον κλίτος ώς καί δ νάρθηξ τμήματα του μαρ¬ 

μαρόστρωτου δαπέδου των (τό Α'ίθριον δεν άπεκαλύφθη ακόμη). Πλεΐστα γλυπτά αρχιτε¬ 

κτονικά καί διακοσμητικά μέλη ήλθον εις φως, δι5 ών δύναται καί αΰτη νά χρονολογηθή εϊς 

τά τέλη του 5ου ή τάς άρχάς τού 6ου αίώνος. 

"Ο,τι όμως προσδίδει εϊς τήν βασιλικήν ταύτην ΐδιάζουσαν αξίαν είνε ή έμφάνισις περί 

τόν ναόν προσκτισμάτων—είδους νεκρικών θαλάμων— έχόντων υπογείους θολωτούς τάφους, 

έξ ών άπεκαλύφθησαν τέσσαρες μέχρι τοΰδε. 

Εις ένα των νεκρικών τούτων θαλάμων, συγκοινωνούντα διά θυρίοος πρός τό αριστερόν 

κλιτός τοΰ ναού καί διασωθέντα καλώς (επιμελώς έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών καί 

όρθομαρμαρώσεως), ή είσοδος εϊς τόν τάφον εδρίσκεται άνατολικώς, εις βάθος ενός μέτρου, 

έφράσσετο δέ τό στόμιον δι’ άκατεργάστου μαρμάρινης πλακός πάχους 0,33 μ. καί άνωθεν 

τής έπιχώσεως δι’ εχέρας λεπτοχέρας μεγάλης πλακός (1.20χ0,63 μ.) μετά τής επιγραφής, 

ής διατηρείται ενταύθα ή ορθογραφία: «Κυμητήριον διαφέρον τά | 'Ησυχίψ τψ 

ταπινφ πρεσβυτέρα)” ένθα κ ατά κ ι τ α ι Καλή | ήκοσμιοτάτη” ετελεύτησεν| 

μηνί Ίουλίφ η'. ϊνδ. Τ'. Κατωτέρω δέ διά μεγαλύτερων γραμμάτων: «ένθεν έσχί 

ή εϊ|σοδος τού μημήου. 

Ό τάφος — επιμελώς διά πλίνθων έκτισμένος καί διά κορασανίου έπικεχρισμένος — 

περιείχε τέσσαρας σκελετούς πλησίον άλλήλων τοποθετημένους, μέ τόν συνήθη προσανατολι¬ 

σμόν (τούς νεκρούς έστραμμένους πρός άνατολάς). 'Η επιμελής έρευνα τού τάφου διεπίστω- 

σεν ότι οί νεκροί έθάπτοντο γυμνοί” ίχνη μόνον λευκού λινού ύφάσματος (σαββάνου) διακρί- 

νονχαι περί έκαστον σκελετόν άνευ οίουδήποτε κτερίσματος (τμήματα παλαιοχριστιανικών 

λύχνων άνευρέθησαν). Οί λοιποί τάφοι εϊχον συληθή. 

Πλήν τής άνασκαφής τής βασιλικής χαύτης ήρευνήθησαν καί θεμέλια κτηρίων μεγάλης 
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βασιλικής, άνευρεθη δε κατά τό αριστερόν άκρον τοΰ πρόπυλου αυτής εκτεταμένος λου¬ 

τρών, όστις διατηρεί τά δάπεδα, τά Οπόκαυστα, τάς θέσεις των καμίνων καί τό σύστημα 

τής διοχετεύσεως τοΰ ϋδατος καί τού θερμού άέρος ώς καί τούς σωλήνας άποχετεύσεως 

ούτως, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή σπουδή καί ή έρμηνεία έκαστου τών διαμερισμάτων 

αυτού. Άξιοσημείωτον είνε ότι άπό τού λουτρώνος τούτου άρχονται σωλήνες διευθυνόμενοι 

πρός διαμερίσματα τής βασιλικής (Φιάλην τοΰ Αίθριου, Βαπτιστήριον) πρώτην φοράν συναν- 

τώμενοι εις χριστιανικούς ναούς. 

Έργασίαι άναστηλώσεως και συντηρήσεως Βυζαντινών μνημείων κατά τό 1935. 

Ή ύπό τήν διεύθυνσιν του καθηγητού κ· Ά. Όρλάνδου 'Γπηρεσία Άναστηλώσεως 

αρχαίων καί Ιστορικών μνημείων τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας έξεχέλεσε κατά τό 3935 τάς 

έξής άναστηλωτικάς καί στερεωτικός εργασίας Βυζαντινών μνημείων. 

Α') Έν τφ έν Καρυαΐς του Αγίου "Ορους ναω του Πρωτάτου” τού ναού τούτου αί 

έσωτερικαί τοξοστοιχίαι ύποστάσαι καθίζησιν, λόγφ τού δγρού υπεδάφους, έφ’ οδ βασίζονται, 

εϊχον παρουσιάσει παραμόρφωσιν- Πρός συγκράτησιν αυτών άπεφασίσθη ή εκτέλεσις ύποθε- 

μελιώσεως διά σιδηροπαγούς σκυροδέματος. Επειδή όμως τό έδαφος διαρρέεται υπό τών 

ύδάτων τής κλιτύος, έκρίθη καλόν νά προηγηθή ή άποστράγγισις αυτού, ήτις καί έξετελεσθη 

κατά τό 1935, άναβληθείσης τής έκτελέσεως τής υποθεμελιώσεως διά τό 1936. Επίσης κατά 

τό αύτό έτος συνετελέσθη καί ή σιδηρόδεσις τών τόξων διά σιδηρών ελασμάτών, κατεσκευά- 

σθη δέ καί κτιστή εσωτερική άντηρίς έν τψ νάρθηκι. Πρός άποσόβησιν κινδύνου πυρκαίάς 

τοΰ ναού καί άνάδειξιν αυτού, ή ίερά Σύναξις του 'Αγίου "Ορους ένέκρινε τήν πρότασιν του 

κ· Όρλάνδου περί κατεδαφίσεως τών πέριξ τοΰ ναού μετοχίων τών μονών, ατινα περισφίγ- 

γουσιν τόν ναόν πανταχόθεν. 

Β’) Έν τή Μονή Δαφνιού. Ταύτης κατεδαφισθέντα λόγφ άποσαθρώσεως άνεκτί- 

σθησαν έπί τού αύτοΰ σχεδίου τά κελλία τής τελευταίας περιόδου (Τουρκοκρατίας) κατόπιν 

δέ σχετικής συνεννοήσεως μετά τού εφόρου Βυζαντινών αρχαιοτήτων, συνεπληρώθη καί ή πρό 

τών κελλίων τοξοστοιχία, έξιχθεΐσα μέχρι τής νοτιάς πλευράς τής αυλής. Τά άνακτισθέντα 

κελλία θέλουσι χρησιμοποιηθή ώς μουσεΐον τών γλυπτών τής Μονής Δαφνιού. 

Γ') Έν Μυστρφ, συνεπληρώθη ή άναστήλωσις τού «Αφεντικού* διά στρώσεως αύτοΰ 

μέ μεγάλας πηλίνας πλάκας καί τοποθετήσεως δρύινων θυρών Βυζαντινού σχεδίου. Έγένεχο 

επίσης εφέτος καί ή άναστήλωσις τοΰ παρά τήν Ν. Δ. γωνίαν τού ναού κωδωνοστασίου. Περί 

τών εργασιών τούτων τεχνικάς λεπτομέρειας δημοσιεύει έν τφ β' τεύχει τοΰ «Αρχείου τών 

Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος» ό κ Ά. Όρλάνδος. Έγένετο επίσης εναρξις τής σχε- 

ρεώσεως καί καθαρισμού τών τοιχογραφιών τοΰ Αφεντικού διά τών ζωγράφων κ. κ. Φ. 

Κόντογλου καί Γ. Στέρη, βοηθουμένων υπό τής μοναχής Καλής Χρηστάκου. 

Δ') Έν Άθή ναις έπεσκευάσθη καί επανήχθη εις τήν αρχικήν αυτού μορφήν ό παρά 

τήν Β. κλιτύν τής Άκροπόλεως ναός τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Άφαιρεθέντων τών 

εσωτερικών άμμοκονιαμάτων άνεφάνησαν τοιχογρ. δυστυχώς κατά τό πλεΐστον βεβλαμμέναι. 

Ε') Έν Πατησίοις έστερεώθησαν αί κινδυνεύουσαι νά καταπέσωσι τοιχογραφίαι τού 

ναού τής "Ομορφης Εκκλησίας καί τέλος 

ΣΤ') Έν Σαλαμϊνι έσχερεώθη ό τρούλλος τοΰ καθολικού τής μονής Φανερωμένης έπι- 

τευχθείσης τής στεγανότητος αύτοΰ προς αποφυγήν τής περαιτέρω καταστροφής τών αξιό¬ 

λογων τοιχογραφιών τοΰ Γεωργίου Μάρκου ύπό τής υγρασίας. 

Πλήν δέ τών ανωτέρω επί Βυζαντινών μνημείων συνετελέσθη κατά τό 1935, ύπό τήν 

άμεσον έποπτείαν τοΰ κ. Όρλάνδου, καί ή εις τήν αρχικήν αύτοΰ μορφήν επαναφορά τοΰ 

τζαμιού τής Ρωμαϊκής αγοράς (Φετχιγέ Τζαμί], άπομακρυθέντων πάντων τών προσκτισμά- 
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των, άτινα βίχον προσκολληθή έπ’αύτοϋ λόγω τής επί μακράν σειράν ετών χρησιμοποιήσεώς 

του ώς στρατιωτικού αρτοποιείου. 

Βυζαντινόν Μουσειον. 

Το Βυζαντινόν Μουσειον κατά τά έτη 1934 καί 1085 Ιπλουτίσθη διά πολλών καί άξιο* 

λόγων αντικείμενων. 

Πρώτον κατετέθησαν εις αυτό προς φύλαξιν ύπό τής Α. Σεβ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπε- 

ζοϋντος Κου Χρύσανθού, ώ; προέδρου του Ταμείου ’Ανταλλαξίμων Προσφύγων τής Μικρας 

Άοίας καί κατ’ εντολήν -ή·ς Α. θ. ΙΙαναγιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου Κου Φωτίου, 

τά σεβάσμια κειμήλια τής Μονή; Σουμελά τής ευρισκόμενης Ιξοσθεν τής Τραπεζοϋν- 

τος. ήτοι 1) ή φερομενη ώς εργον τοϋ Ευαγγελιστου Λουκά περίφημος είκών Παναγίας 

Σουμελιωτίσσης, έπενδεδυμένη διά Βυζαντινής έσθήτος τού 13ου αΐώνος καί φυλασσό¬ 

μενη εντός χρυσαργΰρου μετ’ αναγλύφου διακόσμου καί μαργαριτών θήκης μετά στέμματος, 

δώρον τής Μαρίας Δόμνας καί Γεωργίου Βοεβόδα τφ 1700. Ή είκών κεχωρισμένη εις δύο 

τεμάχια εΐνε αμαυρά καί κατεστραμμένη. 

2) Ό λεγόμενος σταυρός του Αύτοκράτορος Τρχπεζούντος Μανουήλ 

Κομνηνοδ, έπενδεδυμένος διά συρματεΐνου σμάλτου μετά πολυτίμων λίθων 8) τό χειρό¬ 

γραφον Εύαγγέλιον τής Μονής Σουμελά, ου τίνος διεσώθη μόνον ή στάχωσις, εφ’ης 

είνε έπικεκολλημένα πέντε πολυτιμότατα εγκόλπια εσμαλτωμένα: τοϋ Χριστού, τής Θεοτό¬ 

κου, τού Προδρόμου καί των Αρχαγγέλων καί 4) μικρά λάρναξ περιεχουσα τά οστά τού 

Αύτοκράτορος Αλεξίου Δ' τού Μεγάλου Κομνηνοδ, μεταφερΟέντα έκ Τραπεζοΰντος. 

Εξαγοράς έπλουτίσθη τό Μουσειον 8Γ άξιολογωτάτου ελεφαντοστού μετ’ ανα¬ 

γλύφου παραστάσεως στρατιωτικού αγίου τού 14ου αίώνος, καί δΓ εικόνων μεταβυζαν¬ 

τινών καλής Κρητικής τέχνης τών αποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Άναστάσειυς τού Λαζά¬ 

ρου. άγιου Μηνά, άγίου Κλήμεντος καί άγ. Γερασίμου. Μετεφέρθη όμοίως έκ τών άνασκαφών 

Κέας Άγχιάλου μαρμάρινον κιονόκρανον παραστάδος τής λεγομένης μεταβατικής εποχής 

(7ου αίώνος) μετ’αναγλύφων δικεφάλων φανταστικών ζώων, άξιολογώτατον διά τήν σπουδήν 

τής έξελίξεως τής Βυζαντινής γλυπτικής. 

Τά Βυζαντινά μνημεία της Κύπρου. 

Ή Ακαδημία Αθηνών έξέδωκε τόν Α'. τόμον τών Βυζαντινών μνημείων τής 

Κύπρου, τοϋ κ. Γ. Σωτηρίου περιέχοντα τά αρχιτεκτονικά σχέδια καί τάς απεικονίσεις τών 

Βυζαντινών Κυπριακών μνημείων, εις πλείστους πίνακας αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυ¬ 

πτικής, μικροτεχνίας κλπ., έν δλφ 46 σχέδια καί 330 εικόνας μετ’εισαγωγής. Εις τό εργον 

του τούτο ό κ. Σωτηρίου κατατάσσει τό δλικόν τών Κυπριακών μνημείων κατ’ είδος καί 

κατά χρονολογικήν σειράν, θά άκολουθήση δέ ό ύπ’ αυτού έκδοθησόμενος Β' τόμος τών 

αγνώστων κατά τό πλεΐστον μέχρι τούδε άξιολογωτάτων δέ παλαιοχριστιανικών, Βυζαντι¬ 

νών καί Φραγκοβυζαντινών μνημείων τής Ελληνικής μεγαλονήσου· 

Τά Νέα ’Αρχείο.. 

Αληθές είναι ότι κατά τά τελευταία έτη έγράφησαν άρκεταί μελέται έξετάζουσαι άπό 

Ιστορικής, αρχιτεκτονικής καί καλλιτεχνικής έπόψεως διαφόρους Βυζαντινούς ναούς καί 

Βασιλικάς είτε σποράδην είτε καί κατά περιοχάς* τό πλήθος όμως τών δπαρχόντων μνη- 
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αεΐων ώς καί τών καθ’ έκάστην άνασκαπτομένων είναι τόσον μέγα, ώστε άπητείτο συστημα¬ 

τική αύτών καί εις εύρυτέραν κλίμακα μελέτη. Τό εργον τούτο άνέλαβεν, ευτυχώς, εΐπέρ τις 

καί άλλος ειδικός τά τοιαύτα, ό κ. Αναστάσιος Όρλάνδος διά τού Αρχείου τών Βυζαντινών 

μνημείων τής Ελλάδος. Ή μελέτη τών άρθρων τού πρώτου έκδοθένχος τεύχους, άτινα καί 

αναγράφονται ενταύθα εις τό τμήμα τής βιβλιογραφίας, πείθει περί τής σοβάρότητος καί 

σημασίας τού άναληφθέντος Ιργου, τήν συνέχειαν του όποιου εύχόμεθα όλοψύχως, έπ’ άγαθφ 

τών Βυζαντινών Σπουδών. 

Εις τήν σειράν τών καλών τοπικών περιοδικών, οΐα είναι τά Ηπειρωτικά Χρονικά, τά 

θρφκικά, τό Άρχεΐον του Πόντου, τά θεσσαλικά Χρονικά, ή Έπετηρίς τής λαογραφικής 

καί Ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης κτλ. προσετεθη άπό του Ιτους 

τούτου καί άλλο, τό Νεοελληνικόν Άρχεΐον τό έκδιδόμενον Οπό τού γνωστού συγγραψέως 

καί διευθυντού τού Ιστορικού Αρχείου Κρήτης κ. Ν. Τωμαδάκι. Τό περιοδικόν τούτο προ- 

τίθεχαι, πλήν άλλων, νά έξετάση τήν γλώσσαν, ιστορίαν καί λαογραφίαν τής μεγαλονήσου 

Κρήτης, ή όποια πολλά άκόμη νέα έχει νά μάς προσφέρη, δέν δπάρχει δ’ αμφιβολία δτι θά 

φανή λίαν χρήσιμον εις τάς Βυζαντινάς καί Νεοελληνικάς σπουδάς, έάν μάλιστα κατορ- 

Οωθή βραδύτερον νά δημοσιεύωνται εις τάς σελίδας του καί μελέται γεγραμμέναι επί τή 

βάσει ανεκδότων Κρητικών χειρογράφων έν Βενετίφ άποκειμένων. Εις τό άξιόλογον περιοδι¬ 

κόν εύχόμεθα πάσαν εύδοκίμησιν, περί ής άλλως έγγυάται ή δραστηριότης τού φιλότιμου 

καί πολυμαθούς έκδοτου αυτού· 

9 
Τά Αρχεία τής Ακαδημίας Ά&ηνών. 

Κατά τό έτος 1935 ήρχισεν ή τύπωσις τοϋ δευτέρρυ τόμου τοϋ υπό τής Ακαδημίας 

Αθηνών εκδιδομένου Ιστορικού λεξικού τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης, περιληφθεισών 

μέχρι τούδε έν τφ τόμφ τούτω τών λέξεων άπό τού συνδέσμου άν μέχρι του ρήματος 

ανασαλεύω. 

Τού δέ Μεσαιωνικού Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών οι συντάκται συνέχισαν κατά 

τό έτος τούτο τήν γλωσσικήν καί ιστορικήν άποδελτίωσιν κειμένων τής περιόδου τής Τουρ¬ 

κοκρατίας, μεταξύ τών όποιων τού Έρωχοκρίτου τού Β. Κορνάρου, του Φορτουνάτου τού 

Μ. Φωσκόλου, έργων τινών τού Άδαμαντίου Κοραή, τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας τοϋ 

μητροπολίτου Αθηνών Μελετίου καί άλλων· 
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ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ' 1 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1934 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ '| 

Φίλοι Εταίροι, | 

Τό διά τής ψήφου τών Εταίρων κατά την γενικήν συνέλευσιν του 
παρελθόντος Φεβρουάριου έκλεγέν Δ. Συμβούλων, εν τή επιθυμία αυτού | 

ν5 «νταποκριθή εις τάς ελπίδας, άς έπ5 αυτό έστήριξαν οί έκλέξαντες, πασαν | 

κατά τό διαρρεΰσαν έτος κατέβαλε προσπάθειαν ΐνα καί τούς επιστημονικούς ' | 

σκοπούς τής ήμετέρας Εταιρείας προαγάγη καί τούς οικονομικούς αυτής ; 

πόρους εξασφάλιση κα'ι αύξηση. -· | 

Ώς τό πέρυσιν αποχωρούν Συμβοΰλιον είχε την τιμήν ν’ άναφέρη, τά - ; 

προς την Εταιρείαν ετήσια επιδόματα, ένεκα τής πτώσεως τής δραχμής και - ι 
τής άλλης οικονομικής κεχεξίας, είχον έλαττωθή κατά 40 δλας χιλιάδας δραχ. 

έτησίως. Τού μειονεκτήματος τούτου ή έπανόρθωσις συντόνως επεζητήθη, 

χαίρομεν δέ σήμερον άναγγέλλοντες δτι, χάρις εις τάς ενεργείας τού κ. ΓΙρο- ·ί 
έδρου ημών, ή μέν εκδοτική Τράπεζα ηύξησε κατά πέντε χιλιάδας έιησίως 
τό επίδομά της, κατά δέκα πέντε δέ χιλιάδας ύπεσχέθη νά αύξήση τό ίδικόν | 

της επίδομα ή Πάγκειος Επιτροπή, χάρις εις τήν πρόθυμον έπέμβασιν τού 
πολυτίμου ημών Συμβούλου κ. Φιλίππου Δράγούμη. “ 1 

Τό Δ. Συμβούλων χρηστάς επ’ ΐσης τρέφει ελπίδας δτι θ’ αύξηθή κατά - . 

τό τρέχον έτος καί τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ή έτησία προς τήν · 

Εταιρείαν έπιχορήγησις. ’Άν εις ταύτα προσθέση τις δτι, χάρις εις τήν καλήν 
θέλησιν των κληρονόμων τού μακαρίτου Γεωργίου Τιπάλδου, έπετεύχθη ή ’Α| , 

έξόφλησις τού προς τήν Εταιρείαν υπολοίπου χρέους αυτού έκ δραχμών ΤΙ : 
13.688.90, προς δέ δτι κατά τό παρελθόν έτος ή πώλησις τής Έπετηρίδος -Μ ? 

εις τό εξωτερικόν ύπήρξεν ικανοποιητική καί δτι τακτικώτατα κατεβλήθησαν αί 
συνδρομαί των Έταίριυν, τότε θά έχη τό μέτρον τών υπέρ τής οικονομικής || 

ευεξίας τής Εταιρείας προσπαθειών τού Δ. αυτής Συμβουλίου. 

Πέρυσιν άνεκοινώθη κατά τήν γενικήν συνέλεσιν δτι ή ήμετέρα Έται- | 

ρεία άνέλαβεν υπό τήν προστασίαν της τήν έ'κδοσιν τού έργου τού εταίρου -■ : 

Τάκη Κανδηλώρου «Ιστορία τής Ελληνικής Εθνεγερσίας». Ή τύπωσις 
ό'ντος τού έργου ήρχισε, μετά τήν έκτύπωσιν δμως τού δεκάτου πέμπτου τύπο- 3 

γραφικού φύλλου, ο συγγραφεύς, δυστυχώς, άπεβίωσε και ούτως ή Εταιρεία Λ 
ημών άφ’ ενός έστερήθη πολυτίμου Εταίρου, άφ’ ετέρου δέ καί τής ικανό- Τ'· . 

ποιήσεως νά παραδώση εις τήν δημοσιότητα άξιόλογον έργον. || 

Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό έτος 1934 πεπραγμένα. 

Κατά τά τελευταία ετη παρατηρεΐται τάσις ούχί μόνον συλλογής αντικει¬ 

μένων σχετιζομένων μέ τήν Βυζαντινήν τέχνην καί τον Βυζαντινόν βίον, 

αλλά καί ζωγραφίσεως διαφόρων Βυζαντινών θεμάτων επί τοίχων, υφασμά¬ 

των, επίπλων, κτλ. Ή Εταιρεία, επιθυμούσα νά παραδώση εις τούς φιλοβυ- 

ζαντινούς γνήσια πρότυπα προς μίμησιν ειλημμένα έκ Βυζαντινών τοιχογρα¬ 

φιών, τέμπλων, αγγείων, πινακίων κτλ. έσκέφθη νά έκδώση λεύκωμα περιέχον 
τοιαύτα έγχρωμα σχέδια ως καί μίαν επ’ ΐσης έγχρωμον σειράν τών γραμ¬ 

μάτων του αλφαβήτου προς χρησιμοποίησιν αυτού είς διάφορα μονογράμ¬ 

ματα επί επιστολών, επίπλων, αγγείων, χειρομάκτρων καί τών τοωύτιον. 

Τήν αγαθήν ημών ταύτην πρόθεσιν, τήν οποίαν καί καλλιτέχναι έφάνη- 

σαν πρόθυμοι νά ύποστηρίξωσιν, εματαίωσαν λόγοι οικονομικοί. Τά ειδικά 
δήλα δή εργοστάσια, εις ά άπετάθημεν, μας έζήτησαν διά τήν τύπωσιν λευ¬ 

κώματος δεκασελίδου, έκάστη σελίς τού οποίου θά περιείχε δέκα δείγματα 
σχημάτο)ν, δραχμάς πεντήκοντά χιλιάδας, ποσόν δυσανάλογον, δυστυχώς, προς 
τούς πόρους τής Εταιρείας. Ό γενναιόδωρος, δστις θά ύπεβοήθει τήν έκδο- 

σιν ενός τοιούτου λευκάσματος, θά έδείκνυεν οτι ού μόνον τά άνά τάς Βα?,κανι- 

κάς χώρας ώς ίδια αυτών κυκ?ωφοροϋντα μεσαιωνικά ηιοΐίνοε είναι Βυζαντινά, 

αλλά καί πραγματικός υπέρ τού Βυζαντινού κόσμου θά περιεΐχεν υπηρεσίας. 

Κατά Σεπτέμβιον τού παρελθόντος έτους συνεκλήΟη έν Σόφια τό Δ. διε¬ 

θνές Βυζαντινολογικόν συνέδρων, εις ο, έπισήμως προσκληθεΐσα, μετέσχεν 
ή Εταιρεία ημών διά τών συμβούλων της κ. Φ. Κουκουλέ, \Ανδρ. Ξυγγο- 

πούλου, Α. Όρλάνδου, Β. Λαμπίκη, καί τού εταίρου κ. Θεμιστοκλέους Βολί- 

δου. Μετ’ εύχαριστήσεως δέ καί υπερηφάνειας άναγγέλλομεν ύμΐν δτι, ούχί 
μόνον ώς άριστα μετά καί τών άλλων Ελλήνων, εταίρων καί αύτών ώς επί 
τό πλεΐστον, αντιπροσώπευσαν οΰτοι τήν Ελλάδα, αλλά καί πολλού λόγου 
αξίας ανακοινώσεις ενώπιον τού διεθνούς επιστημονικού κοινού έκαμαν, αΐτι- 

νες μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής ήκούσθησαν. 

Καί δέν είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν διά τών μελών τής Εταιρείας 
ημών τιμάται τό Ελληνικόν όνομα είς τά διεθνή Βυζαντινολογικά συνέδρια. 

Και κατά τό πρώτον έν Βουκουρεστίφ καί κατά τό δεύτερον έν Βελιγραδίω 
καί κατά τό τρίτον έν Άθήναις μέλη κυρίως τής Εταιρείας ημών ήσαν τά 
ποιησάμενα σπουδαίας επιστημονικός ανακοινώσεις καί ένεργώς εις τάς επι¬ 

στημονικός συζητήσεις μετασχόντα. 

Αί έν τώ Συνεδρίφ τής Σόφιας γενόμεναι ανακοινώσεις τών Ελλήνων, 

παρακλήσει τού Δ. Συμβουλίου, έπανελήφθησαν καί έν τή αιθούση ταύτη 
χάριν τών Εταίρων, τούς τίτλους δ5 αύτών θά εύρωμεν εύκαιρίαν νά μνημο- 

νεύσωμεν μικρόν κατωτέρω. 

Τήν προαγωγήν τής προς τά Βυζαντινά έρεύνης έπιδιώκουσα ή Εται¬ 

ρία, έκαμε κατά τό παρελθόν έτος, ώς καί κατά τά προηγούμενα, σειράν ανα¬ 

κοινώσεων είς διάφορα Βυζαντινά θέματα άναγομένων. 
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Ούτως δ μέν κύριος Έμ. Πεζόπουλος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα 
«μαγικά φιλολογικά», ό κ. Έμ. Βαμβουδάκης ώμίλησε «περί τής εισαγωγής 
του Χριστιανισμού εις την Σάμον και περί του εν Κέδρφ Χριστιανικοί βαπτι- 

στηρίου, δ κ. νΑμαντος «περί τής θέσεως των Χριστιανών εις τά Μουσουλμα¬ 

νικά κράτη», δ κ. Άνδρεάδης «περί του πληθυσμοί του Βυζαντινοί κράτους», 

ό κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος «περί των 'Αγιορειτών ζωγράφων των μιμηθέντων 
τον Πανσέληνον», δ κ. Γ. Άναγνωστόπουλος «περί των πηγών τής μεσαιωνι¬ 

κής Ελληνικής» δ κ. Θ. Βολίδης «περί των έργων τοί Γεωργίου Μοσχάμπαρ», 

ό κ. Ά. Κεραμόπουλλος «περί τής θέσεως τής Μακεδονικής πόλεως Καισα¬ 

ρείας», δ κ. Π. Πατριαρχέας «περί τοί θησαυροί τής μεσαιωνικής Ελληνι¬ 

κής», δ κ. Φ. Κουκούλες «περί των περί την ταφήν εθίμων των Βυζαντινών», 

δ κ. Όρλάνδος «περί των οικιών καί τών παλατίων τοί Μυστρά», δ κ. Νικ. 

Καλομενόμενος άνεκοίνωσε «παρατηρήσεις του τινας εις την ιστορίαν τοί 
Ελληνικοί έθνους του Κωνσταντίνου Παππαρηγοποΰλου», δ κ. Ν. Καλογε- 

ρόπουλλος ώμίλησε «περί Βυζαντινών καί μεταβυζαντινών εργαστηρίων καί 
τοί τοί Ο-Γεοο» καί τέλος δ μέν κ. Κριαράς «περί τοί Κρητικοί ειδυλλίου 
Γΰπαρι», δ δέ κ. Φ. Κουκούλες «περί μιας τοιχογραφίας σωζομένης έν τφ 
αρχαιολογική» μουσείφ τής Σόφιας καί παριστανοΰσης τό θαύμα τοί Αγίου 
Γεωργίου τό άναφερόμενον εις τά σφουγγάτα». 

Περιλήψεις τών ανακοινώσεων τούτων θά δημοσιευθώσιν εις τον προ¬ 

σεχή ΙΑ' τόμον τής Επετηρίδας ημών. (Βλ. τοί παρόντος τόμου σελ. 530 κέξ,). 

Κατ’ έτος, ώ; γνωστόν, ή Εταιρεία ημών εκδίδει ένα τόμον τής Έπε- 

τηρίδος της. Κατά τό 1934 τό Δ. Συμβοΰλιον σκόπιμον έκρινεν, αντί τόμου 
μελετών, νά παραδώση εις την δημοσιότητα τόμον άποτελοίνια τό εύρετή- 

ριον τοί πλουσίου περιεχομένου τών δέκα ήδη έκδοθέντων τόμων. Πόσον 
χρήσιμον θά είναι τό βιβλίον αυτό, τό όποιον εξεδόθη έπιμελεία τοί κ. Έμ. 

Κριαρά, εις την έρευναν, είναι βεβαίως εις θέσιν νά έκτιμήσωσιν οΐ ασχολού¬ 

μενοι περί τά Βυζαντινά. * 

Καί ινα καί εύχάριστόν εις τους εταίρους δοθή ανάγνωσμα, άπεφασίσθη 
μετά τοί ευρετηρίου νά διανεμηθή αυτοΐς καί έν διήγημα τοί κ. Φ. Κου- 

κουλέ «δ Γρηγόριος», μέ θέμα, φυσικά, έκ τοί Βυζαντινοί βίου εΐλημμένον. 

Εννοείται δ5 δτι μετά τό Πάσχα,’συνεχιζομένης τής επιστημονικής προσ¬ 

πάθειας τής Εταιρείας, θ’ άρχίση ή τΰπωσις τοί ΙΑ' τόμου. Χαίρομεν 
δ’ άνακοινοίντες δτι ή Έπετηρίς ημών, τής οποίας ή δεκαετηρίς πρόκειται 
μετ’ ολίγον νά εορτασθή έν τή αιθούση τούτη, μεγάλως τιμάται έν τφ έξωτε- 

ρικφ. Προς τοΐς άλλοις δείγμα τουτου καί αΐ κατά τό 1934 αιτήσεις περί 
ανταλλαγής αυτής, αΐτινες καί επραγματοποιήθησαν, μέ τά εξής ξένα περιο¬ 

δικά· 1) Ιοιιπι&Ι οί ίΐιε Ηοΐΐεπίο δίιιάίεδ 2) ίΐιε βιι&ΓίετΙ^ ο£ ίΐιε Όερατ- 

ίειηβηί: ο£ Ιΐιο ΑηΙΐφΐΐϋβδ ίη Ραΐεείίηε 3) Οπεηϋαΐία Οΐιπδΐΐαίτπ ρεπο- 

άίοα 4) Νοανεΐΐο Κονιιε ΊΊιοοΙο^ίηαε, 

Έκ τών Ελληνικών περιοδικών κατά τό παρελθόν έτος άντηλλάξαμεν 
την Επετηρίδα υμών μέ τά Θεσσαλικά Χρονικά, την Θεολογίαν καί τον 

Εκκλησιαστικόν Φάρον Αλεξάνδρειάς. 

Καί επειδή περί Έπετηρίδος δ λόγος, λέγομεν δτι μίαν σειράν πλήρη 
αυτής άπεστείλαμεν δωρεάν εις την βιβλιοθήκην τής μονής τοί θεοβάδιστου 
ορούς Σινά, δείγμα έλάχιστον τιμής προς ίεράν μονήν τοσαυτας εθνικάς καί 
επιστημονικός υπηρεσίας παρασχοίσαν. 

Κατά τό διαρρείσαν έτος τό Δ. Συμβοΰλιον άνεκήρυξε μέγαν τής Εται¬ 

ρείας Ευεργέτην τον Αθανάσιον Μυστακίδην, δωρήσαντα, ως κατά τήν 
περυσινήν γεν. συνέλευσιν άνηγγέλθη, τά βιβλία καί χειρόγραφα τοί αοιδί¬ 

μου πατρός του εις τήν Εταιρείαν ημών. Χάριν τών βιβλίων τούτων, τά 
οποία τό Σεβαστόν επί τών Παιδευτικών Ύπουργεΐον έπέτρεψε νά τοποθε- 

τηθώσιν έν μια αιθούση έν τω Βυζαντινή» Μουσείφ, χάριν, λέγομεν, τών 
βιβλίων τούτων, παρηγγέλθη ήδη ιδιαιτέρα βιβλιοθήκη. 

Επειδή δμως δ αριθμός τών βιβλίων τούτων ηυξησε,— νυν φθάνουσι 
τούς τετρακισχιλίους τόμους, — ό δέ χώρος δ έν τφ Μουσείφ παραχωρηθείς, 

δεν έπαρκεί, σκέψις γίνεται, ίνα ταίτα τοποθετηθώσιν αλλαχού,? προς διευκό¬ 

λυνσή καί τών αναγνωστών. Αί εκ μέρους του Συμβουλίου καταβαλλόμενοι 
προσπάθειαι είναι σύντονοι, πιστεΰομεν δ’ δτι ούχί μετά πολύ θά εύρεθή 
ό κατάλληλος διά τήν τοποθέτησιν τής πολυτίμου αυτής βιβλιοθήκης χώρος. 

Έν τω μεταξύ ηύξήθη δ αριθμός τών βιβλίων τής ιδιαιτέρας βιβλιοθήκης 
τής ήμετέρας Εταιρείας, χάρις εις δωρεάς εταίρων, ήμετέρων καί ξένων, καί 
άλλων λογιών, ους θερμώς διά τάς δωρεάς ταΰτας ευχάριστου μεν. 

Κατά τό διαρρείσαν έτος δ αριθμός τών τακτικών εταίρων ηυξησε κατά 
είκοσι καί εξ, τών άντεπιστελλόντων κατά δυο καί τών επιτίμων κατά έ'ν, τον 
γνωστόν τακτικόν καθηγητήν τής Μεσαιωνικής καί τής νέας Ελληνικής φιλο¬ 

λογίας έν τφ ΙΙανεπιστημίφ τοί Μονάχου κ. Γταηζ Όόΐ£6Γ. 

Δυστυχώς κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα έ'χομεν ν’ άναγγείλωμεν ύμίν 
σκληράς απώλειας. Κατά τό 1934 δήλα δή άπεχωρίσθησαν τής συντροφιάς 
ημών εις τήν αΐωνιότα μεταβάντες πολύτιμοι εταίροι. Έν πρώτοις έξεμέτρησε 
τό ζήν ό έν ΗοιηόιΐΓ^ τής Γερμανίας έπίτιμος ημών εταίρος Ετπδΐ Οετίεαίά, 

ερευνητής δοκιμώτατος πολλά καί καλά γράψας εις τήν μεσοχρόνιον ημών 
έκκλησιαστικήν καί πολιτικήν ιστορίαν αναγόμενα. Ό μακαρίτης έξεμέτρησε 
τό ζήν, καθ’ δν χρόνον έπρόκειτο νά παραδώση εις τήν δημοσιότητα τήν 
ιστορίαν του τοί Βυζαντινοί Κράτους, ήτις εις ίδιον τόμον θ’ άπετέλει τμήμα 
τής ιστορίας τής Βυζαντινής λογοτεχνίας τοί αοιδίμου Κ&γΙ ΚπιιηβαοϊιεΓ 
τής μελλοΰσης νά έκδοθή εις πλείονας τοί ενός τόμους. 

Καί έτερον ερευνητήν άπίολέσαμεν, τον αοίδιμον Τάκην Κανδηλώρον, 

δστις οΰ μόνον διά τών διαφόρων βραβείων αυτοί ύπεστήριζεν εσχάτως θαυ- 
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μαστώς τάς ιστορικός παρ'ήμϊν έρευνας, άλλα καί ό ίδιος επί μακράν σειράν 
ετών διά πολλών και καλών μελετών ήρεΰνησε την τε ιστορίαν της ιδιαιτέ¬ 

ρας πατρίδος του Γορτυνίας, αλλά καί έν πολλοίς, διεφώτισε πρόσωπα καί 
γεγονότα, ίδάος εις τον ΙΗ' αιώνα καί την Εθνικήν Παλιγγενεσίαν άναφε- 

ρόμενα. Του πολυκλαυστου εταίρου τά ορα$ ροείιιπιαηι δυστυχώς δεν έπρό- 

φθασε νά έκδώση ή Εταιρεία μας. 

Πρεσβύτης σεβαστός ού μόνον επωφελέστατα από εθνικής έπόψεως επί 
μακράν σειράν ετών δράσας, όταν εις την πατρίδα του Θράκην εύρίσκετο, 

αλλά καί πολυτίμους εις την επιστήμην προσενεγκών υπηρεσίας διά τής 
δι5 Ιδίων δαπανών διενεργείας άνασκαφών καί συλλογής μνημείων τέχνης, 

αγαλμάτων^ νομισμάτων, μολυβδοβούλ,λων, ών, είς τό νομισματικόν ημών 
μουσεΐον δωρηθέντων, καλλίστην έκδοσιν έκαμεν ο κ. Κ. Κωνσταντόπουλλος, 

ό πολυμαθέστατος καί πολυσέβαστος ημών εταίρος, τό πρότυπον του Χρι¬ 

στιανού καί Έλληνος οικογενειάρχου, δ Άναστ. Παππά-Σταμοΰλης μετέστη 
προς Κύριον προς μεγάλην ημών λύπην. 

Οΰδ’ υπήρξε μικρότερα ή λΰπη ημών επί τφ θανάτφ παλαιού καί επί¬ 

λεκτου εταίρου του αοιδίμου Διονυσίου Λοβέρδου, δστις έκ παραλλήλου εξ 
ΐσου τον λόγιον καί τον κερδωον θεραπευων Έρμήν, πολυτίμους εις την 
επιστήμην παρέσχεν υπηρεσίας διά τών θαυμάσιων αύτοΰ συλλογών, αΐτινες 

ως γνιοστόν καί έδωρήθησαν εις τό κράτος. 

Ό μακαρίτης μετ’ ενδιαφέροντος παρακολουθών την δράσιν τής Εται¬ 

ρείας μας ου μόνον ηθικώς, αλλά καί ύλικώς αυτήν έβοήθει, είναι δέ μεγάλη 
τής Εταιρείας ίκανοποίησις δτι, άποδίδουσα μεταθανατίως τήν όφειλομένην 
αυτφ εύγντομοσΰνην, θά προσφέρη τήν πεφωτισμένην υπέρ του Μουσείου 
του συνδρομήν διά του Προέδρου αυτής, δστις, κατά τον νόμον, θ’ άποτελή 
μόνιμον μέλος τής διοικοΰσης αυτό επιτροπής. 

Μεγάλη προσέτι ΰπήρξεν ή λΰπη τής Εταιρείας επί τή άπωλείφ παλαιών 
καί προσφιλών εταίρων της, τής π. Αικατερίνης Βαρουξάκη, είς ήν τόσα όφεί- 
λουσι γενεαί.δλαι Έλληνίδων, του Ευαγγέλου Στεφάνου καί του Σταματίου 
Εμπειρικού. Ευχόμενοι, ΐνα ό Ύψιστος κατατάξη τους μεταστάντας έν σκη- 

ναίς δικαίων, ζονηράν καί άνεξίτηλον θά τηρήσωμεν τήν άνάμνησιν τής συν¬ 

εργασίας αυτών. 

Τήν τεθεΐσαν καλήν αρχήν τής τελέσεως ετησίου κατά τήν 29Τ>ν Μαΐου 
μνημοσύνου υπέρ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τών μετ’ αύτοΰ συναγω- 

νισαμένων καί πεσόντων ακολουθούσα ή Εταιρεία, έτέλεσε καί κατά τό 
παρελθόν έτος τό σχετικόν μνημόσυνον έν Χαλκίδι, παρόντων πολλών μελών 
τής Εταιρείας καί τών στρατιωτικών καί πολιτικών αρχών τής πόλεως. Κατά 
τό εθνικόν τούτο μνημόσυνον τον προσήκοντα λόγον εΐπεν 6 λόγιος εταίρος 
ήμών κ. Κώστας Μισαηλίδης. Είς τον σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαλκί- 
δος κύριον Γρηγόριον ώς καί τον Μ. Πρωτοσΰγκελλον αυτοΰ κ. Βασίλειον, 
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τά μέγιστα συντελέσαντας είς τήν επιτυχίαν του μνημοσΰνου, θερμάς καί επί 
τή σημερινή ευκαιρία άπευθΰνομεν ευχαριστίας. 

Τήν εκλαϊκευτικήν της προσπάθειαν συνεχίζουσα ή Εταιρεία μας καί 
κατά τό παρελθόν έτος εδτοκε σειράν διαλέξεων κατά τό διάστημα τής Μεγά¬ 

λης Τεσσαρακοστής έν τή αιθούση ταυτη, διά τήν ευμενή παραχώρησιν τής 
οποίας καί πάλιν θερμάς προς τό Δ. Συμβοΰλιον τής Αρχαιολογικής Εται¬ 

ρείας άπευθΰνομεν ευχαριστίας. 

Διαλέξεις έ'καμον οΐ εξής: 

1) Ό κ. Φ. Κουκούλες μέ θέμα: «Είς τον εΰλογημένον οίκον τοΰ 
Χριστόφορου». 

2) Ό κ. Γειόργ. 5Αρ β α ν ιτάκης: «Περί τοΰ Μωσαϊκού χάρτου τής 

Μαδηβάς». 

3) Ό κ. Ν ι κ. Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς: « Περί τών Βυζαντινών μνημείων 
τής Μεγαρικής». 

4) Ό κ. Π. Τρεμπελάς: «Περί τής εκλογής τών επισκόπων κατά τους 
Βυζαντινούς χρόνους». 

5) Ό κ. Έμ. Πεζό που λ ος: «Περί Βυζαντιακών επιγραμμάτων καί 
εκφράσεων άναφερομενών είς έργα τέχνης». 

6) Ό κ. Ν. Λανίτης: «Περί μιας Έλληνίδος βασιλίσσης τής Κΰπρου 
του ΙΕ' αίώνος» και 

7) Ό κ. Π. Πουλίτσας: «Περί τής ιστορίας καί τών μεσαιωνικών 
μνημείων τοΰ Γερακίου». 

Έκ παραλλήλου, εννοείται, δεν παρημελήθησαν αί έκδρομαί. 
Οΰεω κατά τό διάστημα τής άνοίξεως καί του θέρους οι εταίροι έξέδρα- 

μον είς Λέσβον ένθα, πλήν του κάστρου τής πρωτευοΰσης, έπεσκέφθησαν 
τήν ίεράν μονήν τού Λειμώνος καί τάς βασιλικάς Νεαπόλεως καί Λουτρών 
ύπό τήν οδηγίαν τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων κ. Ευστρατίου Παρασκευαΐδου, 

άναπτΰξαντος κατά τον πλούν τοΰ ναυάρχου κ. Ί. Θεοφανίδου τά τής ναυ¬ 

μαχίας τών Άργινουσών. 

Ή γενομένη έν Λέσβφ υποδοχή είς τούς εκδρομείς εκ μέρους τοΰ τε 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιακώβου, τοΰ Δημάρχου καί τοΰ Δημοτ. 

Συμβουλίου, τής οικογένειας κ. Σιφναίου καί τοΰ κοινού καθ’ όλου τών 
Λεσβίων ήτο ύπερτέρα πάσης περιγραφής. Είς πάντας, δσοι μετά τόσης 
αγάπης καί τιμής μας ύπεδέχθησαν, άπευθΰνομεν κατά τήν επίσημον ταΰτην 
στιγμήν θερμάς ευχαριστίας. 

“Άλλη εκδρομή έγένετο είς Ώρωπόν, περί τής μεσαιωνικής ιστορίας καί 
τών έκκλησιών τοΰ οποίου ώμίλησεν ό κ. Άναστ. Όρλάνδος, δστις έπ3 ίσης 
επ’ εύκαιρίμ τής έν Χαλκίδι τελέσεως τοΰ μνημοσΰνου ώμίλησε περί τής 
ιστορίας καί τών μεσαιωνικών μνημείων τής Χαλκίδος. 

Οί εταίροι, ωδηγήθησαν επ' ίσης είς τήν παρά τό Γαλάτσι ’Όμορφην 
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Εκκλησίαν, περί ής ωμίλησεν ό κ. Φ. Κουκούλες, δίς δέ και εις την Άκρο- 

πολιν, δπου ό μέν κ. Ν. Κυπαρίσσης ωμίλησε περί της ιστορίας τής Άκρο- 

πόλεως καί των αντικειμένων του Μουσείου, ό δέ κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος 
περί τής Άκροπόλεως και των μνημείων της, κατά την Βυζαντινήν περίοδον. 

Ή Εταιρεία ημών κληθεϊσα μετέσχε του εορτασμού τής τεσσαρακον- 

ταετηρίδος του Πολωνού καθηγητοΰ κ. Ρζγο1ιοο1α διά του άντεπιστέλλον- 

τος εταίρου της κ. Αΐβχ&ηάετ ΤιΐΓγπ, οστις καί ενεχείρισεν εις τον Ιορτά- 

ζοντα τά συγχαρητήρια τής Εταιρείας γράμματα. 

Τό Δ. Συμβουλών χαιρον διά την πρωτοβουλίαν τής εν Ήρακλείω 
Κρήτης όμάδος φιλομούσων, ΐνα ίδρύσωσιν εκεΐ Βυζαντινόν Μουσειον, «πέ- 

στειλεν προθυμως εις τον Γυμνασιάρχην κ. Ν. Τατάκην την περί οργάνω¬ 

σε ως αυτού ζητηθεΐσαν γνώμην του. Έπέτρεψε δ’ εις τά μέλη τής Φιλικής 
Ένώσεως, Ϊνα μετέχωσι των συγκεντροόσεων των εταίρων και προθυμως 
εδέχθη νά παρέχη εις αυτά ειδικούς έρμηνευτάς κατά τάς διαφόρους αυτών 
έκδρομάς, εις μέρη, δπου ύπάρχουσι Βυζαντινά μντιμεΐα. 

Μετά τών άλλων Ελλήνων καί τής ήμετέρας Εταιρείας τό Δ. Συμβου¬ 

λών έθρήνησε διά την πυρπόλησιν τής σεβάσμιας καί ιστορικής μονής τού 
Μεγάλου Σπηλαίου. Τού κακού γενομένου, δέον νά ληφθώσι τουλάχιστον 
διά τό μέλλον εξασφαλιστικά δι’ όμοιας περιπτώσεις μέτρα, προς την κατεύ¬ 

θυνσήν δέ ταΰιην έτειναν καί πάσαι αϊ προσπάθειαι τής ήμετέρας Εταιρείας, 

ήτις συνέστησεν ήδη τά δέοντα, δπου, έδει προθύμους συναντιλήπτορας πολ¬ 

λούς έκ τών μελών έχουσα καί μάλιστα τον εταϊρον κ. Στέφανον Γαλάτην. 

Τά οικονομικά τής Εταιρείας, παρά τάς δύσκολους καί αντίξοους περι¬ 

στάσεις, δυνάμεθα νά είπτυμεν δτι εξελίσσονται όμαλώς καί ίκανοποιητικώς, 

χάρις καί εις τάς αξιέπαινους προσπάθειας τού τε λογιστου ημών κ. Θ. Γαλανή 
καί τού είσπράκτορος κ. Τ. Κιουρκτσόγλου. Ούτω κατά τό λήξαν έτος τά μέν 
έσοδα άνήλθον εις δραχμάς 176.148.10, αί δέ δαπάναι εις δραχμ. 153.066.10, 

επομένως υπόλοιπον εις νέον έμεινε ποσόν 23.082. Άφ’ ετέρου έχομεν παρά 
τη Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος κατατεθειμένον ποσόν 90.674.40. Τό ρευ¬ 

στόν άρα διαθέσιμον ποσόν εις χεΐράς μας κατά τήν 3ΐγιν Δεκεμβρίου 1934 

συνεποσώθη εις δραχμ. 113.756.40. 

Αυτά, φίλοι Εταίροι, είναι τά υπό τού Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας 
ημών κατά τό 1934 πεπραγμένα. 

Έκαμε τούτο υπέρ αυτής, δ,τι ήδυνήθη καί δ,τι αί περιστάσεις έπέτρε- 

πον, Ινθαρρυνόμενον καί από τήν ΰμετέραν ηθικήν ύποστήριξιν, δι= ήν σάς 
ευχαριστεί. Στηριζόμενον δ’ επί τής ύμετέρας βοήθειας, σάς δίδει τήν ύπό- 

σχεσιν ότι θά εξακολούθηση καί εις τό μέλλον τάς προσπάθειας αυτού, προ- 

άγον, δση αύτω δύναμις, τό έργον, ούτινος φρουρός έτάχθη. 

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ’ 

Ό Γραμματεύς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1935 

Φίλοι Εταίροι, 

Ευσεβές έκπληρούντες καθήκον, βαρυπενθεϊς άναφέρομεν τάς σκληρός 
εις προσφιλείς εταίρους απώλειας, ας κατά τό παρόν έτος ύπέστη ή ήμετέρα 
Εταιρεία. Κατ’ αυτό έξεμέτρησε τό ζην ό Παναγιώιατος Πατριάρχης Αλε¬ 

ξάνδρειάς κύριος Μελέτιος, πρώτος τής Εταιρείας ημών πρόεδρος, οστις 
ού μόνον κατά τό διάστημα τής προεδρείας αυτού μέγα έπεδείξατο ενδιαφέ¬ 

ρον υπέρ τής προόδου τού επιστημονικού ημών ιδρύματος, άλλα καί, μετά 
τήν άπομάκρυνσίν του έξ Αθηνών, ηθικώς καί ύλικώς έπεκούρει αύτω χαίρων 
διά τήν Ιξέλιξιν καί πρόοδόν του. Προς τά σπουδάσματα ημών άλλως ειχεν 

οικείως ό αοίδιμος, ώς, πλήν άλλων, καί ή περί τού Μωσαϊκού χάρτου τής 
Μαδηβάς πραγματεία του δεικνύει. 

Μεγάλη ύπήρξεν ή λύπη ημών επί τφ θανάτω τού Παντελή Ζωγράφου, 

οστις τρέφων άπειρον αγάπην διά τον Βυζαντινόν κόσμον καί από καλλιτε¬ 

χνικής επόψεοος κά?άαστα αυτόν κατανοών, υπήρξε δι’ δλου τού βίου του 
γόνιμος καί αθόρυβος καλλιτεχνικός εργάτης. Έστερημένος υλικήν πόρων ό 
αοίδιμος καί οΐασδήποτε χρηματικής ΰποστηρίξεως, τρέφων δμως ένθεον 
ζήλον υπέρ τής τέχνης, ήν κατά οικογενειακήν παράδοσιν έκαλλιέργει, έπεσκέ- 

πτετο Βυζαντινούς ναούς καί μονάς, μελετών, αντιγράφων καί ύποδεικνύων 
πού ευρίσκοντο Βυζαντινά! τοιχογραφίαι ή φορηταί εικόνες άξιαι λόγου. 

Πλεΐστα μέρη τής Ελλάδος ένθα ύπάρχουσι Βυζαντινά μνημεία έπεσκέφθη 
προς τον σκοπόν του ό Παντελής Ζωγράφος, οστις καί πολλούς Βυζαντινούς 
ερειπιώνας έπισταμένως ήρεύνησεν. Εις τά έργα του — καί άφήκεν αρκετά — 

βλέπει τις τήν προσήλωσίν του εις τούς κανόνας τής Βυζαντινής ζωγραφικής, 

τήν οποίαν ήκολούθει, προοαρμόζων αυτήν προς τήν καλλιτεχνικήν του 
κατεύθυνσιν. Καί εις τήν Αμερικήν ακόμη μετέβη ό αοίδιμος, ϊνα υπόδειξη 
τήν αξίαν τής Βυζαντινής εικονογραφίας, συγγράψας μάλιστα έκεϊ και ειδικήν 
πραγματείαν περί τού τρόπου τού ζωγραφίζειν τών Βυζαντινών, ήτις, δυστυ¬ 

χώς, έμεινεν ανέκδοτος Διά τού θανάτου τού Παντελή Ζωγράφου ή Εται¬ 

ρεία ημών έστερήθη ενθουσιοόδους συνεργάτου, ή κοινωνία χρηστού οικογε¬ 

νειάρχου καί ή τέχνη ανιδιοτελούς καί εμπνευσμένου εργάτου. 

Μετά ταύτα έθρηνήσαμεν τήν πρόωρον άποόλειαν τού επί βραχύ έκ τών 
πρώτων συμβούλων τής Εταιρείας διατελέσαντος καί διεθνούς φήμης έπι- 

στήμονος, τού ’Ανδρ. Άνδρεάδου, οστις ού μόνον ήσχολεΐτο μέ οικονομολο¬ 

γικός μελέτας εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν εποχήν άναγομένας, άλλ’ είχε 
στρέφει τήν προσοχήν του καί εις τήν Βυζαντινήν καί μεταβυζαντινήν περίο¬ 

δον, άρκούσας καί λίαν δοκίμους σχετικός δημοσιεύσας μελέτας εις ίδια 
βιβλία καί εις ήμέτερα καί ξένα περιοδικά. Ό θάνατος τού ήμετέρου συνερ¬ 

γάτου, τού συγγραφέως τής ιστορίας τής Έλ?ιηνικής δημοσίας Οικονομίας, 

Γ 
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του επανειλημμένος καί ευδοκιμώτατα άντιπροσωπεΰσαντος τήν Ελλάδα εις 
διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια καί προ έτους καί πλέον καί εις το 
έν Σόφια τέταρτον διεθνές Βυζαντινολογικόν, άφίνει εις την καθ’ όλου επι¬ 

στήμην, καί ιδιαιτέρως τήν Ελληνικήν, δυσαναπλήρωτον κενόν. 

Ή Εταιρεία έστερήθη έπ’ΐσης χρήστου άνδρός καί εκλεκτού έπιστή- 

μονος, του Κωνσταντίνου Παπαδοποΰλλου, δστις ου μόνον διέπρεπεν ως 
λειτουργός τής Θέμιδος, ήν ώς Άρειοπαγίτης καί δία των νομικών του συγ¬ 

γραφών ευδοκιμώτατα έθεράπευεν, άλλα καί μέγα ενδιαφέρον έπέδείκνυεν 
υπέρ τών Βυζαντινών Σπουδών, τήν πρόοδον των οποίων μετά χαράς παρη- 

κολοΰθει. Μετά τον Παπαδόπουλον άπωλέσαμεν τον Κωνσταντίνον Χωρέμην, 

δστις έν Αλεξάνδρειά τον Κερδώον θεραπευων Έρμήν, οίκείως είχε καί προς 
τον Λόγιον, έμπράκτως μετά τής έριτίμου συζΰγου του έπιδεικνυων τήν προς 
τήν ήμετέραν Εταιρείαν αγάπην. Τέλος του ήμετέρου ομίλου άπεσπάσθησαν 
εις τήν αιωνιότητα άπελθόντες προσφιλέστατοι εταίροι οί Γεώργιος Δονδολΐ- 

νος, Σπυρίδων Κοκόλης, Ιωάννης Κολΰμβας καί Γεώργιος Οικονόμου, λάτρεις 
του Βυζαντινού κόσμου, μετά ζήλου τάς εργασίας καί τήν πρόοδον τής Εται¬ 

ρείας παρακολουθοΰντες καί τον σκοπόν της, δση αυτοΐς δΰναμις, προάγοντες. 

Έκφράζοντες τήν βαθυτάτην ημών λύπην επί τω θανάτω τών προσφιλών καί 
πολυτίμων εταίρων, άληστον θά διατηρήσωμεν τήν μνήμην αυτών. 

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος συνεπληρώθη δεκαετία από τής έκδόσεως τής. 

ήμετέρας Έπετηρίδος, τό γεγονός δέ τούτο έγνο) νά εορτάση τό Δ. Συμβοΰ- 

λιον. "Οντως κατά τήν 24^ν Φεβρουάριου, έν τη αιθούση τής Αρχαιολο¬ 

γικής Εταιρείας, παρόντων τών μελών τής Εταιρείας ημών, αντιπροσώπων 
τών παρ’ ήμΐν επιστημονικών σωματείων, του Υπουργείου τής Παιδείας 
καί πολ?άον άλλων επισήμων, εωρτάσθη ή δεκαετηρίς, τοΰ Γενικού Γραμμα- 

τέως τής Εταιρείας είπόντος τά δέοντα περί τής ιστορίας αυτής καί τής επι¬ 

στημονικής συμβολής τής Έπετηρίδος είς τήν περί τά Βυζαντινά έρευναν. 

Έπί τή ευκαιρία ταΰτη τό επί τής Παιδείας καί τών Θρηκευμάτων 
Ύπουργεΐον, έκτιμών τήν υπέρ τής επιστήμης προσπάθειαν τής Εταιρείας, 

έβράβευσεν αυτήν διά βραβείου 25.000 δραχμών έκ τοΰ ποσού τοΰ έτησίως 
διατιθέμενου προς βράβευσιν διακεκριμένων ιστοριοδιφών, λογογράφων, συλ¬ 

λόγων καί επιστημονικών σωματείων. 

Άπό τοΰ χώρου τουτου εκφράζονται άπαξ έτι αί ήμέτεραι εΰχαριστίαι 
πρός τε τό Σον Ύπουργεΐον τής Παιδείας διά τήν ενθάρρυνση/ ως καί προς 
τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον, τήν Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, τήν Ιστορικήν 
καί Εθνολογικήν Εταιρείαν, τον Φιλολογικόν Σύλλογον Παρνασσόν, τήν εν 
Άθήναις Επιστημονικήν Εταιρείαν καί τήν Ελληνικήν λαογραφικήν Εται¬ 

ρείαν διά τά κατά τήν ημέραν τοΰ εορτασμού άποσταλέντα συγχαρητήρια. 

Εταίροι ημών έξέφρασαν τήν επιθυμίαν, ΐνα ή Εταιρεία, χάριν τών . 

πολλών, προβή εις έκδοσιν λαϊκωτέρτον Βυζαντινών κειμένων. Θέτοντες εις 
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εφαρμογήν τήν επιθυμίαν ταΰτην, άπεφασίσαμεν ΐνα, οίονεί ως απαρχήν, 

έκδώσωμεν λεύκωμα περιλαμβάνον έγχρωμα γνήσια Βυζαντινά σχέδια και 
γράμματα προωρισμένα νά χρησιμεΰσωσιν ώς πρότυπα πρός αντιγραφήν 
έπί τοίχων, σκευών, επίπλων, φορεμάτων κτλ., ΐνα οΰτω δοθή ώθησις πρός 
μίμησιν τής γνήσιας Βυζαντινής διακοσμητικής. Πρός τον σκοπόν τούτον 
έξελέγη επιτροπή έκ τών κυρίων Άν. Όρλάνδου, I. Δαμβέργη, Άνδρέα Ξυγ- 

γοποΰλλου, Φώτη Κόντογλου καί τής κυρίας Αγγελικής Χατζημιχάλη, ήτις 
έπελήφθη τής καταλλήλου εκλογής τών σχεδίων. Τό λεύκωμα τούτο πιστευο- 

μεν δτι θά παραδώσω μεν εις χρήσιν τών μελών τής Εταιρείας οΰχί μετά 
πολΰ, τάς δέ διά τήν έκδοσιν αΰτοΰ άπαιτηθησομένας δαπάνας θά κάλυψη 
τό ποσόν τοΰ βραβείου τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας ώς καί αΐ δωρεαί ιών 
εταίρων αί γενόμεναι κατά τό δειπνον τό παρατεθέν τήν εσπεραν τοΰ εορ¬ 

τασμού τής δεκαετηρίδος τής Έπετηρίδος, ήτοι δισχίλιαι δραχμαί προσφερ- 

θεΐαι υπό τοΰ κ. Β. Λαμπίκη, δισχίλιαι υπό τοΰ κ. Γ. Μανσόλα, δισχίλιαι 
έπ’ ΐσης υπό τής κυρίας ’Άννης Βασιλοποΰλλου ώς καί άνά χίλιαι προσφερ- 

θεΐσαι υπό τών κυρίων Κ. Μισαηλίδου, Αγησιλάου Βλαντιάδου καί Παλαιο- 

λόγου Σκαμπαβία. 
Μετά χαράς ή Εταιρεία ημών παρακολουθεί τας συνεχίζομένας προσ¬ 

πάθειας τών έν Ηρακλείου Κρήτης λογίων τών έπιθυμοΰντων νά συμπήξω- 

σιν εκεί σύλλογον πρός μελέτην τής μεσαιωνικής ιστορίας τής Κρήτης, εί 
δυνατόν δέ νά ΐδρυσωσι καί μεσαιωνικόν Μουσεΐον, προφρόνως δ’ άνεκοί- 

νωσεν αυτοΐς τήν ζητηθεΐσαν γνώμην της άποστείλασα καί άντίγραφον τοΰ 
καταστατικού της. Ευχόμενοι πραγματοποίησα- τής εΰγενοΰς προσπάθειας, 

δηλοΰμεν δτι ευχαρίστως θά έβλέπομεν, ΐνα οΐ ειρημένοι λόγιοι ίδρΰσωσιν 
έν Ήρακλείφ παράρτημα τής ήμετέρας Εταιρείας, οίον προβλέπει και τό 

καταστατικόν αυτής. 
Ενδιαφερόμενοι έξ ίσου διά τά φιλολογικά, αλλα και τά καλλιτεχνικά 

μνημεία τής Βυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου, έπεστήσαμεν τήν 
προσοχήν τοΰ έπί τής Παιδείας Υπουργείου εις τήν υπό τοΰ Όρειβατικοΰ 
Συνδέσμου γενομένην ήμΐν ανακοίνωσα-, καθ’ήν αί εικόνες τοΰ επι τής Πεν¬ 

τέλης ασκητηρίου τών Ταξιαρχών κατεστράφησαν έπιχρισθεΐσαι δι’ άσβεστου. 

Ευτυχώς ή οικεία υπηρεσία έβεβαίωσεν ημάς, ότι ουδεμια φθορά εικόνων 
έγένετο, αλλά μόνον στερεώσεις τινές άναγκαΐαι διά τήν συντήρησα- τοΰ κτηρίου· 

Κατά τό 1935 έσχομεν τήν ευχάριστησιν νά συγχαρώμεν, άφ ενός μέν 
τον έπίτιμον ημών έταΐρον κ. Ραιιΐο Εηιίΐίο Ρ&νοΐίιιί άποχωροΰντα τής 
υπηρεσίας μετά τεσσαρακονταετή άπό τής Πανεπιστημιακής έδρας διδασκα¬ 

λίαν, άφ’ ετέρου δέ τήν έν Άθήναις γεραράν Ιατρικήν Εταιρείαν, έορτά- 

ζουσαν τήν εκατονταετηρίδα άπό τής ίδρυσεως αυτής. 

Κατά τό 1934, κατ’ άπόφασιν τοΰ Δ. Συμβουλίου, άντι τόμου μελετών, 

έξεδόθη Εύρετήριον τοΰ περιεχομένου τών δέκα τόμων τής Επετηρίδος. Κατά 
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τό 1935, συνεχίζοντες την διακοπείσαν σειράν, εξεδώκαμεν τον μετά χεΐρας 
ΙΑ'. τόμον, ύπερβαίνοντα κατ’ όγκον πάντας τούς προηγούμενους, μη υστε¬ 

ρούντα δ’ Ιλπίζομεν αυτών και κατά τό ποιόν της ύλης. 

3Ανακοινώσεις κατά τό διαρρεύσαν έτος εγένοντο τρεΐς άνά μία υπό 
των κυρίων I. Παπαδημητριού, Φ. Κουκουλέ και Έμμ. Πεζοπούλου. Περιλή¬ 

ψεις των ανακοινώσεων τούτων καταχωρίζονται έν τψ παρόντι τόμψ (σελ. 539). 

Μνήμονες τής αποφράδος ημέρας τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως και τής θυσίας τού τελευταίου ημών αύτοκράτορος, ετελέσαμεν, κατά 

την 29^ν Μα'ίου εν τή αιθούση τής "Αρχαιολογικής Εταιρείας τό ετήσιον 
τής Εταιρείας μνημόσυνου υπέρ Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου και των 
μετ" αυτού συναγωνισαμένων κα'ι πεσόντων, τον προσήκοντα λόγον ειπόντος 
τού εταίρου κ. Κωνσταντίνου Φιλάνδρου. 

Προς εφαρμογήν τού εκλαϊκευτικού προγράμματος τής Εταιρείας, εγέ¬ 

νοντο κατά τό 1935 αΐ εξής διαλέξεις εν τή εύμενώς παραχωρηθείση αιθούση 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, εις ήν και αύθις θερμάς έκφράζομεν ευχαρι¬ 

στίας διά την ήν παρέχει ήμΐν ύποστήριξιν. 

1) Ό Φ. Κουκούλες ωμίλησε περί τού Ίπποδρόμου τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως καί των έν αύτω τελουμένων ιπποδρομιών. 

2) Ό κ. "Ιωάν. Θρεψιάδης περ'ι τών Χριστιανικών νεκροταφείων 

τής Ελλάδος. 

3) Ή κ. Ευφροσύνη Λόντου-Δη μητρακοπούλου περί τής αύτο- 

κρατείρας Ευδοκίας τής Μακρεμβολιτίσσης. 

4) Ό κ. Άχιλλεύς Κύρου περί τού Θεοτοκοπούλου ώς Βυζαντινού 
ζωγράφου. 

5) ό κ. Έμμ. Πεζόπουλος περί λαϊκών ασμάτων καί τής εκκλησίας 
εν Βυζαντίφ. 

καί 6. Ό κ. Ί. Συκουτρής. "Από την αλληλογραφίαν ενός Βυζαντινού 
πατριώτου. 

Καί εκδρομαί δέ εγένοντο τέσσαρες* μία εις Θεσσαλονίκην καί Βέρροιαν 
περί τής ιστορίας, τών εκκλησιών καί τών μνημείων τών οπαίων ωμίλησεν 
ό Σύμβουλος καί "Έφορος Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. "Ανδρ. Ξυγγόπουλος, 

δεύτερα εις την έν Σαλαμΐνι μονήν τής Φανερωμένης, περί ής ωμίλησεν 
ή κυρία Βενετία Κώττα, τού εταίρου καί ναυάρχου κυρίου "Ιωάν. Θεοφανί- 

δου όμιλήσαντος κατά τον πλούν περί τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας, τρίτη εις 
την μονήν Πεντέλης, ειπόντος περί αυτής τά δέοντα τού Γενικού Γραμμα- 

τέως τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέ, καί τετάρτη εις την επί τού Κιθαιρώνος 
μονήν οσίου Μελετίου τού νέου, περί ής ωμίλησεν δ κ. "Ανδρ. Ξυγγόπουλος. 

Τά μέλη του Δ, Συμβουλίου έπανειλημμένως άπησχόλησε κατά ιό διαρ- 

ρεύσαν έτος τό ζήτημα τής τοποθετήσεως τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης τού 
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αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου. Άποδειχθέντος ανεπαρκούς τού έν τω 
Βυζαντινώ Μουσείψ προφρόνως παραχωρηθέντος χώρου, εγένοντο επανει¬ 

λημμένοι άπόπειραι πρός έξεύρεσιν άλλου καταλλήλου καί κεντρικού, αΐτινες 
μέχρι τούδε δεν κατέληξαν, δυστυχώς, είς αποτέλεσμα. Ή προσπάθεια όμως 
συντόΐ'ως εξακολουθεί καί έλπίζομεν προσεχώς καί ικανοποιητικούς νά λυθή 
τό ζήτημα τούτο. Τιμώνιες δέ τήν μνήμην τού αοιδίμου επιτίμου ημών εταί¬ 

ρου, άπεφασίσαμεν, ΐνα, είτε εν τω πρόσεχε! ΙΒ'. τόμφ τής Έπετηρίδος, εϊτε 
καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει, έκδοθή έπιμελεία τού Δ®05 κ. Γερασίμου Κονιδάρη, 

έκ τών καταλοίπων του, ή περί έπισκόπων καί επισκοπών έν σημειώμασι 
καταλειφθεΐσα μελέτη του. 

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας ημών κατά τό 1935 ηύξησε κατά πολ¬ 

λούς τόμους προερχόμενους είτε έκ δωρεών τών εταίριον εΐτε καί έξ ανταλ¬ 

λαγής διαφόρων περιοδικών, είς ά προσετέθησαν δύο νέα, τό υπό τού κ, "Αν. 

Όρλάνδου έκδιδόμενον Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος 
καί τό υπό τού κ. Ν. Τωμαδάκι Νεοελληνικόν "Αρχεΐον. 

Κατά τό διάστημα τού παρελθόντος έτους πολλαί βιβλιοθήκαι καί σύλ¬ 

λογοι έζήτησαν τήν είς αυτούς δωρεάν αποστολήν τών τόμων τής ήμετέρας 
Έπετηρίδος. Τό Δ. Συμβούλιον λαμβάνον ύπ3 όψιν ότι εις τών κυρίων πόρο^ν 
τής Εταιρείας είναι καί δ προερχόμενος εκ τής πωλήσεως τών τόμων τούτων, 

ών, είς ένδεκα μετά τού Ευρετηρίου αύξηθέντων, ή τιμή είναι σημαντική, 

μετά λύπης του ήρνήθη τήν δωρεάν αποστολήν άποφασίσαν ν" άποστέλλη 
τούς ούτω ζητούμενους τόμους μετ" έκπτώσεως. 

Κατά τό διαρρεύσαν έτος δ αριθμός τών μέν τακτικών μελών ηΰξήθη 
κατά είκοσι καί επτά, τών δέ άντεπιστελλόντιον κατά τέσσαρα. 

Περί τών οικονομικών τής Εταιρείας πρόνοιαν λαμβάνον τό Δ. Συμ¬ 

βούλιον, έφρόντισεν ού μόνον νά έπιτύχη τακτικήν τών συνδρομών εΐσπρα- 

ξιν διά τού δραστήριου είσπράκτορος κ. I. Κιουρκτσόγλου, αλλά καί μερικήν 
τών πόρων αύξησιν νά έπιδιώξη. Ούτω, πλήν τών δωρεών, άς προύκάλεσεν, 

έχει δι’ έλπίδος ότι κατά τό τρέχον έτος θά έπιτύχη τήν υπό τού πολυτίμου 
Συμβούλου ημών κ. Φιλίππου Δραγούμη ύποσχεθεΐσαν είς τό άρτιον κατα¬ 

βολήν τής ετήσιας χορηγίας τής Παγκείου "Επιτροπής, ήτις, λόγφ τών περι¬ 

στάσεων, είχε περικοπή είς τό ήμισυ. Τέλος τό Δ. Συμβούλιον εκφράζει τάς 
θερμάς αυτού ευχαριστίας πρός τε τά μέλη, ά'τινα μετά ζήλου είργάσθησαν 
υπέρ διαδόσεως τού σκοπού τής Εταιρείας καί έγγραφης νέων μελών, μάλι¬ 

στα δέ πρός τον Σύυβουλον κ. Σοφοκλέα Χουδαβερδόγλουν - Θεόδοτον πολυ¬ 

τίμους παρασχόντα υπηρεσίας είς τό τμήμα τής εξωτερικής αλληλογραφίας 
τής Εταιρείας. 

Τά οικονομικά τής Εταιρείας, παρά τάς αντίξοους περιστάσεις, βαίνουσι 
■καλώς, ώς θέλει πιστοποιήσει διά τής λογοδοσίας του δ ταμίας κ. Β. Λαμ- 

πίκης καί διά τής έκθέσεώς της ή εξελεγκτική "Επιτροπή, ήτις εύρε πάντα τά 
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βιβλία και τούς λογαριασμούς έν τάξει, χάρις εις τον λογιστήν τής Εταιρείας 
κύριον Θ. Γαλανήν, εις ον δίκαιος οφείλεται έπαινος. 

Κατά ταΰτα αι μέν συνολικά! εισπράξεις τής Εταιρείας κατά το 1935 

άνήλθον εις Δραχμ. 132.671.— (συμπεριλαμβανομένου κα! τού έκ Δραχμ. 

23.082.— υπολοίπου τού προηγουμένου έτους 1934). 

Αί δέ πλήρωμα! δι’ έξοδα Διαχειρίσεως έν γένει έφθασαν εν συνόλω 

εις Δραχμ. 111.941.— 

Κατά συνέπειαν άφέθη υπόλοιπον εις νέον έτος 1936 έκ Αραχ. 20.730.— 

Άφ* ετέρου έχομεν κατατεθείμένον παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλά¬ 

δος ποσόν Δραχμ. 123.698.30. "Αρα τά ρευστά διαθέσιμα τής Εταιρείας μας 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1935 άνήλθον εις Δραχμ. 144.428.30. 

Εις άλλας σελίδας τού παρόντος Τόμου δημοσιεΰομεν τούς Γενικούς 
Ισολογισμούς των χρήσεων των δυο ετών 1934 και 1935. 

*0 Πρόεδρος Ό Γραμματεύς 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ 

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΝ 

Ταμεΐον. 

Μετρητά υπόλοιπον κατά την 3'./12/1934 

^Βθ'νική Τράπεζα τής Ελλάδος, 

Α/σμός Καταθέσεων εις όψιν 

Υπόλοιπον κατά την 31/12/3934 

ΔΡΑΧ. 

23 082— 

90.674 40 

Χρεώγραφα. 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος . . . 

Επετηρίδες. 

Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων Εταιρείας Βυζαν¬ 

τινών Σπουδών μέχρι τέλους 1931 (συμπεριλαμβανομένου 

καί ποσοΰ προπληρωθένιων τυπογραφικών. 

Σήματα Εταιρείας, 

Άξια διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες). 

2.040— 

220.000— 

2.700— 

Βιβλιοθήκη. 

Διάφορα Συγγράμματα κλπ. (ονομαστική άξια) συμπεριλαμβα¬ 

νομένων εξόδων παραλαβής κλπ. δωρηθέντων βιβλίων τής 

Βιβλιοθήκης Μυστακίδου. 25.000— 

£ Υλικά διάφορα. 

ϊσιγκογραφήματα (Οίςΐιέδ), πλάκες κλπ. . . 

Μεϊον μερικής άποσβέσεως . . . . 

Δρχ. 16.850.50 

» 6.850.50 _ 10.000— 

373.496.40 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 
ΕΞΟΔΑ (Δούναι) 

.Γενικά "Εξοδα Διαχειρίσεως. 

Μισθοί καί Άμοιβαί.Δρχ. 37.300.— 

νΕντυπα καί Γραφική ΰλη. * 5.120.— 

Διάφορα έξοδα. » 4.877.05 

Προμήθειαι. Ποσά πληρωθέντα δι’ εΐσπρακτρα συνδρομών κλπ. 

Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ. 

Μερική άπόσβεσις Βιβλιοθήκης. 

Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι εις Νέον . . 

47.297.05 

9.468.50 

6.850.50 

1.757.90 

65.373.95 

73.496.40 

138.870.35 

Σημ. Αι καθυστερουμεναι σύνδρομα! δεν συμπεριλαμβάνονται. 

ΤίΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1934 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1934 

Κεφάλαιον. 

Τό σχηματισθέν κεφάλαιον ώς οι προηγούμενοι Ισολογισμοί . 300.000— 

Κέρδη καί Ζημίαι. 

Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον 73.496.40 

373.496.40 

«ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» 
ΕΣΟΔΑ (Λαβεΐν) 

37.982— 

53.875.60 

2.778.70 

18.862.90 

25.371.15 

138.870.35 

Άθήναι τη 20 ’Ιανουάριου 1935. 

Εισπράξεις έκ Συνδρομών. 

» » Δωρεών. 

Τόκοι έκ καταθέσεων κλπ. 

Εισπράξεις καθαραί έκ πωλήσεως Επετηρίδων 

Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 1933. . . 

Ό Ταμίας 
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ 

Ό επί τού Λογιστικού 
Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥ.ΖΑΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Ταμεΐον. 

Μετρητά υπόλοιπον κατά την 31/12/1935 

Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος. 

Λ/σμός Καταθέσεων εις όψιν. 

Υπόλοιπον κατά την 31/12/1935 - · - · 

20-730.- 

123.698.30 

Χρεώγραφα. 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος . . · 2.040.— 

Επετηρίδες. 

Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών. 190.000.— 

Σήματα 'Εταιρείας. 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες).. ο 1.700 — 

Βιβλιοθήκη. 

Διάφορα Συγγράμματα κλπ. (ονομαστική αξία) Δρ. 29.990.— 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως.» 3.999,— 26.000-■ 

'Υλικά διάφορα. 

Τσιγκογραφήματα (ΟίοΗέε), πλάκες κλπ. 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως . . 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) 

» 14.543.75 

» 2.543.75 12.000.— 

376.16830 

ΑΝΑΛΥΕΙΣ Μ-ΕΡΙΔΟΣ 

Γενικά "Εξοδα Διαχειοισεως. 

Μισθοί καί Άμοιβαί.... Δρ. 29.600.— 

"Εντυπα καί Γραφική ύλη.* 4.913.85 

Διάφορα έξοδα. * 4.661.— 

Προμήθειαν. Ποσά πληρωθέντα δι’ εϊσπρακτρα συνδρομών κλπ. . 

Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ. 

Μερική άπόσβεσις επί αξίας Βιβλιοθήκης . . . . . 

Μερική άπόσβεσις επί τής αξίας τών διαθεσίμων 

Τόμων επετηρίδων, συνυπολογιζομένης καί τής 

άξίας τών δωρηθέντων κατά καιρούς ... 

Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι είς Νέον . . . 

39.174.85 

9.904.- 

2.543.75 

8990.- 

35.000.- 

90.612.60 

76.168.30 

166.780.90 

Σημ. Αί καθ υστερούμενοι συνδρομαί δεν συμπεριλαμβάνονται. 

ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1935 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935 

’Λθήναι τη 25 ’ Ιανουάριον 1936. 

Ό Ταμίας Ό επί τού Λογιστικού 
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

Αμποτ Ε. 

Βολιδης Θ. 

Δαμβεργης I. 

Δαραλεξης Χ· 

Δεληγιαννης Π. 

ΖΕΡΒΟΣ I. 

Ζωγράφου Ευγενία 

Ηλιαδου Ευφη I 

Θεοδωροπουλλος Σπ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. 

Καλογεροπουλλος Π. Δ. ί 

Καλογεροπουλλος Ν. 

Καλογεροπουλλου Τουλα 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

Κούκουλε Αναστασία 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 

Λαμπικης Β 

Λουκιδης Γ. 

Μαθιοπουλλος Π. 

Ξενοπουλλος Γρ. 

I Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 

Παπαμιχαλοπουλλος Κ.I 

Σαρογλους II. I 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β- 

Σκουταρη Νελλη 

'Γιπαλδος Γ. Ε. ί 

Τςοκοπουλλος γ. ή- 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Αβρλμιδης Ιωάννης 

ΐ Ο Αλεξάνδρειάς Μελέτιος ΐ 

Ο Δήμος Αθηναίων 

Υπουργειον Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 

Λαμπικη ΣΟΦΙΑ 

Λαμπικης Βασίλειος 

Χωρεμη 

Οικιαδης μιχ. 

Μπενλκις Αντώνιος 

Μπενακις Εμμανουήλ ί 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΙΙαγγειος Επιτροπή 

Το ΙΙανεπιςτημιον Θεσσαλονίκης 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Το Αθηνηςι Πανεπιςτημιον 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αμποτ Ευγενία 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Δελτα Πηνελόπη 

Δέλτα Στέφανος 

Εκκλησιαστικόν Ταμειον 

Εμπειρικός Γεώργιος 

Ζαρίφης Γεώργιος 

Κλμπανης Λεωνίδας | 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ + 

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Χωρεμης 

ΔΩ 

Βελιςςαριου Ιωάννης 

Γενική Τραπεζα της Ελλάδος 

Εμπειρικός Σταματιος I 

Ευγενιδης Στέφανος 

Θεοδωρακακος Γεώργιος 

ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Κουκούλες Φαίδων 

Κτένα Ολγα 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αρχιμ. Λιανας Ζαχαρίας 

Λοβερδος Διονύσιος 

Μ ΙΕΙ,ΕΚ \νΐΙ,Ι,ΙΑ Μ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

Πουρής Μιλτιάδης 

Ρουςςος Νικήτας ί 

Σιδεριδης Ξενοφών ί 

Τραπεζα Αθηνών 

Τρικογλου Ιωάννης 

Κωνσταντίνος ί 

Ρ Ιϊ Τ Α I 

Καμπερος Δημητριος 

Καραμανος Δημητριος 

ϊ Ο Κιτιου Νικόδημός 

Κυτικας Διονύσιος 

Νικολαϊδης Ιωάννης 

Πλπαθεολογου Σέργιος 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΗΕ55ΕΕΙΝΟ 

ΙΟΚΟΑ Ν’. 

Κυκτζ Εϋ. Ί" 

ΜΑΚδΗΑΕΕ Ηενκυ ΡΚΕΟΕΚΙΟΚ 

Μ ΕΚ.0 ΑΤΙ δΐΙΥΙΟ ΟΐϋδΕΡΡΕ 

Μεε,τεν Εκιοη 

ΜΐΙΧΕΚ \ΥΐΙΧΙΑΜ 

Μιεεετ Ο. 

ΜοκΑνοδίκ Ο. 

ΜυκΑΤί Ρκ. 

ΜΥΣΤΛΚΙΔΗΣ Β· Α. Τ 
ΝΟΑΙΕΕΕδ ΡΐΕΚΚΕ ϋΕ 

Ραεμιεκ,ι Αυκ. Ί*. 

ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡλΟΕΟ 

Ρεκνοτ Η. .. 

ί Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΐ 

Κ,οοο Κεννεεε 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. 

δΟΗΒΟΜΒΕΚΟΕΚ. Ο./{* 

Λ. Μ. Χαϊλε Σελλαςιε 
δοΚΟΕΟΡΡ Ιν. 

δΤΚΖΥΟΟ\ν3ΚΙ ;Τθ5. 

Ταρκαει Οκ. 

ϋδΡΕΝδΚ^ Ρ. Ί* 

| Ο Αλεξάνδρειάς Μελέτιος γ 
Αι.βεκτονι Αεοο ■)■ 

ΑΝΑ5ΤΑ35ΙΕνΐΟ ΟΚΑΟ. 
ΒΑΝΕδΟυ Ν. 
ΒΕΝΕδΕνίΟ "\ν. 

Βενιζελος Ελ. 

Βκεοοια Εν. 

ΒκέΗΙΕΚ. Ε. 

ΒΚ.θυ\νΕΚ ΡΚΑΝΟ, ϋ. δΐΜΟΝΕ 

Βυκν ,Β Β. Ί¬ 

βυκον Κ.. 

ΟΑϋΑΡΑΤΟΗ ]. ρ. 
ΟΟΙΧΙΝΕΤ ΡΑϋΕ 
ϋΑΚΚΟ Ε. 

ΒΑ^ΚΙΝδ Κ. Μ. 

Όεεεηαυε Ηιρροε. 

ΌΐΕΗΕ 0ΗΑΚ.ΕΕ3 
ϋΟΕΟΕΚ. ΡΚ. 
ΕΒΕΚ50Ι/Γ Β Ί- 

Εηκηακβ Αεβεκτ 

Ρεκκακι Οιαννινο 

Οεκεανό Ε. Ί* 

Οκεοοικε Ηενκι 

}εκρηανιον Ουικ. Οε 

ΗΕΙδΕΝΒΕΚΟτ Α ί 

Αναγνωστόπονλλος Γ. 

Ανανιάδης Ενστ. 

Αντύπας Θεόδ. 

Αντύπας Σπ. 

Αντωνάτος Χαρίλαος 

Αντωνιάδης Ευάγγ. 

Αντωνιάδης Κ, 

Αντωνιάδον Αίκ. 

Αντωνιάδον Σοφ. 

Αποστολάκι "Αν. 

Αποστολάκις Κ. 

Αποστολίδης Γ. 7 

Αποοτολίδον αΕλλη 

Αραβαντινός Γ. 

Αβραμίδης Ιωάννης 

Αγαπητός Γ. 

Αγαπητός Σπήλ. 

Αγγελετόπουλλ.ος 77. 

Αγγελόπονλλος ’ Αθάνατος 

Αδαμάντιον 3Αδαμ. 

Αθαναοιάδης 3Αθαν. 

Αθανασιάδης Κ. 

Αθηνογένης 3I. 

Αθηνών Χρνοόατομος 

Αλεξανδρόπουλλος 3 Αλέξ. 

Αμαντος Κ. 

Αμίοον Χρηοτϊνα 

'Αμποτ Ευγενία 

Τακτικά Μέλη. 595 

3Αρβανιτάκις Γ. 

’Αρβανιτίδης Γ. 

*Αρβάλιας Κ. 

3Αργνρόπονλλος Περ. 

3 Αριστόφρων 77. 

3Ασκητόπουλλος Γ. 

9 Ασπρογέρακας Ν, 

Βαβανάτσος 5Ιάκωβος Αρχιμ. 

Βάρδα Κωνστ. 

Βαρδάκας Σπ. 

Βαρουξόκι Αίκ. 

Βασιλείου Σπ. 

Βασιλείου Φίλ. 

Βααιλοπονλλον Αννα 

Βαφειάδης Δ. 

Βελισσαρίον I. 

Βέλλας Β. 

Βελλιανίτης Θωμ. 

Βενιζέλος Έλευθ. 

Βενιζέλος Κυρ. 

Βενιζέλου Μ. 

Βερναρδάκις Κ. 

Βίγκος Άντ. 

Βλαντιάδης Αγησ. 

Βλασόπουλλος Γ. 

Βλάχος Ασημ. 

Βλάχος Σπνρ. 

Βογιατζίδης I. 

Βολίδης Θεμ. 

Βολονάκης Μιχ. 

Βόνδας Ζαχ. 

Βονδονρης Άγγ. 

Βονλόδημος Αναστ. 

Βρνζάκις Άθ. “/* 

Βρνζάκις Κ. 

Γαβριηλίδης Αναστ. 

I 'αλανόπονλλος Μελέτιος 

Γαλάτης Στέφ, 

ΟαιιΙΙ Α ηηε * 

Γεννήματος Θεόδ. 

Γεννήματος I. 

Γερογιάννης Κ. 

Γερωννμάκι Μαρ. 

Γερωννμάκις 3Αντ. 

Γεωργακάς Α. 

Γεωργιάδης Ανδρ. 

Γεωργιάδης Αριστείδ. 

Γεωργιάδης Γ. 

Γεωργόπονλλος Κτέφ. 

Γιαλονρης Αντ. 

Γιαννάκαρη Βασιλ. 

Γιαννάκαρης Σωκρ. 

Γιαννιώτης Α. 

Γιαννόπουλλος Ν. 

Γιαννονσόπονλλος Γ. 

Γιαννουταος I. ? 

Γιατράκου Παϊσία 

Γιοτσαλίτον Καλ. 

Γιοχάλας Νικ. 

Γκίνης Δ. 

Γκονόπονλλος 3Αθαν. 

Γκονόπονλλος Κωνστ. 

Γονέος Πέτρ. 

Γούδας Μιχ. / 

Γουδής "Αγγ. 

Γονδης Ν. ή· 

ΟιιίΙΙαηιί Κ. 

Γουλάς Νικηφ. 

Γρηγοριάδη "Ελλη 

Γρήγουρας Χαρίλ. 

Δαβόπονλλος Γ. 

Δαλαμάγκας Κ. 

Δαμβέργης I. 

Δανδέλης Ε. 

Δαοντη 3Αντιόπη 

Δαοντης 3ΑΘ. 

Δε Βιάζης Σπνρ. γ 



Τακτικά Μέλη. 

ΔέδεςΊ. 

Δεϊμέζη Άλικη 

Αεληγιάννης 77. 

Δέλτα Πην. 

Δ έν δίας Μ. 

Δεσμίνης Δημοοθ. 

Δεστιοτόπονλλος Κ. 

Δημητρακοπουλλωυ- Αόντον Ενφρ. 

Δημητριάδης Παύλος 

Δημητριάδης Σωτήρ. 

Δημητριάδου Μίνα 

Δη μητριόν Δ. 

Δήμησσα Άμαλ. 

Διαμαντόπουλλος 3 Αδ. 

Διαμαντόπονλλος Διον. 

Δοανίδης I. 

Δοβλέτης Γ. 

Δονδολϊνος Γ. ·/· 

Δονκα 3 Αγγελ. 

Δοννιας Θεόδ. 

Δραγούμης Κ. γ 

Δραγούμης Φίλιππος 

Δρίτοας ΙΙανάγ. 

Δυοδοννιώτης Κ. 

5Ελεόπονλλος Νικηφόρος 

3 Ελεοπονλλον Καλλιρρόη 

3Ελενθεριάδης Δημοοθ. 

Έλευθεριάδον Αριάδνη 

Έλενθερονδάκης Κ. 

’Εμμανουήλ 3 Αδριανη 

3 Εμπεδοκλής Γρηγ. 

3 Εμπειρικός Γ. 

3Εμπειρικός Σταμ. γ 

3 Εναγγ ελώδης Κ. 

3 Εφραιμίδον 3 Ελίζα 

Ζακνθηνδς Διον. 

Ζαλοκώστας Κ. 

Ζαλοκώοιας Χρΐοτ. 

Ζαμίχας Φρίξος 

Ζαμπατής 3 Εμμ. 

Ζαρίφης Γ. 

Ζάχος 3 Αριστ. 

Ζέγγελη Καίτη 

Ζέη Μαριέττα 

Ζέπος Δ. 

Ζερδουδάκι Χρνο. 

Ζίφος Μίλα. 

Ζίφον Μελ.πομ. 

Ζονμπονλίδης Ν. 

Ζουπάν Ραλλων 

Ζωγραφάκις Σταμ. 

Ζωγράφος 77. 7 

Ζωγράφον Ευγενία 

Ζώης Λεωνίδας 

Ζώρας 3Ανδρόνικος. 

Ζώρας Γ. 

-{- ό Ηλείας Αντώνιος 

3ΙΙλιάδης 7. 

Ήλιάσκος I. 

Θάνος Δ. 

ΘεοδωρόπουλΛος Σπ. 

θεοφανίδης I. 

θεοφανίδης Σταύρος 

ΘεοφανόπονλΛος Κλεάνθ. 

ΘεοφιΚης I. 

θεοφιλωπονλλον Ενρ. 

γ <5 θεσσαλιώτιδος 3 Ιεζεκιήλ 

Θρονδάλας 3 Αντ. 

3 Ιατρίδης Ν. 

’ Ιγγέσης 31. 

3 Ιγγλάσης Σωτ. 

3 Ιζαηλώφ Μίνα 

3Ιωαννίδης Εύάγγ. 

"Ιωαννίδον Χρυσάνθη γ 
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ΚαζακόπονλΑος Σωτ. 

Κάζου λα] ς Μικές 

Καθάρειος 3 Αλέζ. 

Κακριδης I. 

Κα.λαποθάκις Δ. 

Καλ.δοκορέσης Δ. 

Καλ.ιτσοννάκις I. 

Καλ.λάρη Μ. 

Καλλαγά Αίμ. 7 

Καλλιγάς Μαρης 

ΚαλΑιγάς Πανλ. 

ΚαλΑογερά "ΕλΑη 

Καλογερικού Μ. 

Καλωγερόπουλλος Δ. 

Καλωγερόπουλλος Διον. 

Καλωγερόπονλλος Ν. 

Καλογερόπονλλος 77. Δ. τ 

Καλομενόπουλλως Νικόστρ. 

ΚοΑούδη 3'Αννα 

Καλπονζος I. 

Καλασέτης 3 Αχιλ. 

Καλάδας Δημ. 

Καλά6ας Διον. 

Καλωδίτης Δ. 

Κάλνδίτης Κοσμάς 

Καμάρα ΙΙολάμνια 

Καμπανάκις ’7. 

Καμπανάκις Πάτροκλως γ 

Καιιπάνη Μπεμπέλλα 

Καμπάνης Λεωνίδας */* 

Καμπάνης Πέτρ. 

Καμπάς Σίμ. 

Καμπίρης "Ιωάν. 

Καναρέλη Νίτσα 

Κανδηλ.ώρος Τάκης γ 

Κανδρής Εύθ. 

Κανελλόπονλλως Βασ. 

ΚαντζΑιέρης Στυλ. 

Καντώρον Μίγκα 

Καπερώνης Ν. 

Καπερώνης Σπ. 

Καπετανστρατάκις 3Ιωάν. 

Καπνονκάγιας Χρίστος 

Καραδίας 3Ιωάν. 

ΚαραλοπονλΑ.ου Δανάη 

Καραμαλάκης Ριχ. 

Καραμάνος Δ. 

Καρανικόλ.ας Πάνος 

Καραπάνος Περ. 

Καργιωτάκις Ν. 

Καρδαμάκις Δ. 

Καρπάθιος 3Εμμ. 3Αρχιμ. 

Καρράς 3 Αδαμάντ. 

Κάρταλα] 3 Ανδρο μ. 

Καρώνης Δ. 

Κάσδαγλ,ης 3 Αλ,έζ. γ 

Κασιμάτης Γρ. 

Καστρινάκις I. ρ 
Καταλ.άνος Ν. γ 

Κατράκις ΧαρΆαος 

Κατσαντώνης 3Ηλ. 

Κεραμόπονλλως 3 Αντ. 

Κιονρκτσόγλου I. 

γ ό Κιτίον Νικόδημος 

Κλεόμδροτος Ενάγ. 

Κάβας Είρήναρχος 

Κοϊμζόγλ.ον ■- Παπά ΡαλΑον 

Κοκίδης Ν. 

Κοκόλης Κ. 

Κοκόλης Σπυρ. 7 

Κόλιας Γ. 

ΚολΑινιάτης 3 Ηλ. 

Κόλλυβας Ν. 

Κολοκοτρώνη 3Αδριανη 

Κολοκοτρώνης Β. γ 

Κολνδας I. γ 

Κονδνλιης Δ. 

Κονιδάρης Γεράσ. 

Κοντογιάννης 77. 7 

Κοντογόνης Κ. 
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Κοντόπονλλος Ν. 

Κορμπέττη 'Προ) 

Κορρ'ες Στυλ. 

Κοαμετάτον 3Ιωάννα 

Κοτζια Αίκ. 

Κοτζιάς Ν. 

Κονζης ’ Αριστ. 

Κονκουλέ 9 Αναστ. 

Κουκούλες Φαίδων 

Κουνονπης Στανρ. 

Κονρτίδης Κ. 

Κοντσοκώστα Δάφνη 

Κοφινάς Γ. 

Κριαρας Μαν. 

Κριεζης 3 Αλέξ. 

Κρόκος Άγγελ. 

Ιίτενά 'Όλγα 

Κτένας Χριστόφορος, 3 Αρχιμ. 

Κυδωνιά της Σόλ. 

Κνπαρίσση Κλεοπ. 

Κυπαρίσσης Ν. 

Κυράνης Ν. 

Κυριακής Κυρ. 

Κυριακίδης 3Αριστ. 

Κυριακίδης Περίανδρος ' 

Κνρου 3 Αλέξ. 

Κύτικας Διον. 

Κωνσταντινέα Μ. 

Κωναταντόπονλλος Ν. 

Κωτούλας Κωνστ. 

Κώττα Βενετία 

Λαδάς Χρ. 

Λαζαρής Θεόδ. 

Ααμπίκη Σοφ. 

Ααμπίκης Β. 

Ααμπρόπουλλος Παν. 

Αάμπρον ”Αννα 

Αανάρας Θωμ. 

Ααπαθιώτης Λ. 

Αάσκαρις Μιχ. 

Ααχανάς Β. 

Λαχνιδάκις 9Ιωάν. 

Λέγγερής 5 Αλέξ. 

Αειδαθηνός 3 Αθαν. 

Αεονάρδος 3 ΑΘ. 

Αεονταρίτης Γ. 

Αεούσης 3 Ανδρ. 

Αιανάς Ζαχαρίας, Αρχιμ: 

Λιθοξόος Ν. 

Αοβέρδος Διον. 

Αοδέρδος Σπνρ. 

Αονδαρις Ν. 

Ανμηερόπονλλος Ν. ’/' 

Μάγκλης 3 Εμμ. 

Μαζαράκις Αλεξ. 

ΜαΘιόττουλλος Π. 

Μακαρόνας Γ. 

Μακκά Ξανθ. 

Μακράκις I. 

Μαλλουχου Σοφία 

Μαμοννά Ειρ. 

Μόνος 3ΑΘ. 

Μανονηλίδης Γ. 

Μανουηλίδης Π. 

Μανονσάκις Μαν. 

Μανονσης Αντ. 

Μανονσκος Μιχ. 

Μανσύλα 3Ελισ. /* 

Μανσόλα Ευγενία 

Μανσόλας Γ. 

Μανσόλας Κ. /· 

Μαργαρίτης 3 Αλκιδ. 

Μαργαρίτης I. / 

Μαρκόπουλλος 3Αντ. 

Μαυρομιχάλης Πέτρος 

Μανρομμάτης Χαρ. 

Μεγαλίδης Παν. 

Μέγας Γ. 

Τακτικά Μέλη. 

Μεϊντάνης Θρασ. 

Μέκιος Κ. 

Μελισσίδης 3 Εμμ. 

Μελιτόπουλλος Πανλ. 

Μερκουρης Γ. 

Μερκούρης Σπ. 

Μεταξάς νΑγγ. 

Μητάκις Δ. 

Μητρελιάς Χαρίλ. 

Μητρόπονλλος Παντ. 

Μικρονλάκις Γ. 

Μίνδλερ Μ. 

Μιρασγετζής Αημοσθ. 

Μισαηλίδης Κ. 

Μιστριώτου 3 Αριάδνη 

Μιχαηλίδης Μιχ. 

Μιγαλόπουλλος Δ. 

Μιχελουδάκι Άργ. 

Μιχόπονλλος Ενστ. 

Μοηΐαξηαε]βαη Αιηεάβε 

Μοσγόπονλλος Νικηφ. 

Μόττης Στεφ. 

Μονργόπουλλος Δ. 

Μονσουρης Σπνρ. 

Μουστάκας Διον. 

Μουτσόπονλλος 3Αν. 

Μπάκος 3 Αναστ. 

Μπάκον Σοφ. 

Μπάλάνος Δ. 

Μπαλόγλου Σοφοκλ. 

Μπελένης Παρίσης 

Μπέμπης Δ. 

Μπενάκι Μαρ. 3Αλ. 

Μπενάκις 3 Αλ. 

Μπενάκις Αντ. Ε. 

Μπενάκις 3Εμμ. ή 
Μπίτζιος Κ. 

Μπίτσον Εντ. 

Μπόγδης Χρνσ. 

Μπότσαρης Δ. Τ. Νότη 

Μπουας Χρνσ. 

Μπονγκέας Σπνρ. 

Μπουκλάκος Κυρ. 

Μπονμπουλη *Ελ. 

Μρατσιώτης Παναγ. 

Μπρονμης Λ7.. 

Μυλώνάκος 3Αντ. 

Μυατακίδης Αθαν. 

Νειάδας Βασ. 

Νετ8β8$ίαη Σ. 

Νίδερ Κ. 

Νικολαΐδης ’Ιωάν. 

Χικολαΐδον Είρ. 

Νικολίτσα Ιωάννα 

Νομικός Γ. 

Νομικός Χριστόφ. ? 

Ξανθάκη Μαργ. 

Ξάνθονδίδης Στέφ. τ 

Ξενόπονλλος Γρ. 

Ξενόπουλλος Στέφ. 

Ξηρονχάκις 3 Αγαθάγγ. 

Ξνγγόπονλλος 3 Ανδρ. 

Οίκιάδης Μιχ. 

ΟΙκονομίδον Εύγ. 

Οίκονομόπουλλος Κ. 

Οίκονομόπουλλος Ξενοφ. 

Οικονόμος Γ. 

Οικονόμου Γ. γ 

Οικονόμου Δ. 

Οικονόμου Κ. 

Οικονόμου Ανσίμ. 

Οικονόμου Μαρ. 

Οικονόμου Παν. 

3 Οκταποδάς Κ. 

3Οκτωράτον 3Αμαλ. 

3 Ολυμπίου Μ. 

3 Ορλάνδος Αναστ. 
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Πάγκαλος Ρ. 

Παϊζάνης Σπνρ. 

Πάϊκος Μιχ. 

'Παλένθια Ζωή 
Πάλλας Δ. 

Πάλλης ’Αλέξ. 

Πάλλης 3Αριστείδης 
Πάλλης Κ. 

Παλλιεράκις I. 

ΙΊαναγιωτίδης I. 

Παναγιωτόπουλλος Κ. 

Πανοϋτοος Δήμος 
Παντελίδης Στέφ. 

Παντελίδης Χρίστος 
Παπά Λ λεξ. 

Παπά Καίτη 
Παπαγεωργιάδης Ρρ. 
Παπαγεωργίον Κλεόβ. 

Παπαγρηγοριάδης Σάββας 
Παπαδάκι Στέλλα 
Παπαδάκις Κ. 

Παπαδάκις Νεοκλής 
Παπαδημητριού Τ Αλέξ. 

Παπαδημητριόν Αριάδνη 
Παπαδημητριού Κ. 

Παπαδόγιαννης Γ. ή 
Παπαδόπονλάος ’Άνθ. 

Παπαδόπονλάος Κ. γ 
Παπαδοπούλλον 3Αντ. 

Παπάζογλονς 3Αβραάμ 
Παπαθανασίου Κ. 

Παπαθανασόπονλλος 3 ΑΘαν. 

Παπαϊωάννου Καλλίν. 

Παπακωνσταντίνου Νικήτ. ή- 

Παπανικολάον 3 Αντ. 

Παπανικολάου Σπνρ. 

ΙΙαπαντωνίου Σπνρ. 

Παπαπάνος Κ. 

Παπάς Ν. 

Παπασαράντος I. 

Παπαχρνσάνθου Χρύσ. 

Παποόλιας Δ. τ 
Παποντσόπουλλος Αημοσθ. 

Παπίνης Κ 
γ ά πρ'. Παραμυθίας Άθηναγόρας 

Παρασκευόπουλάος Γ. 

Πασχάλης Δημ. 

Πατριαρχέας Παναγ. 

Ώανλόπονλλος Κανάρης 
Παχνδς 3 Αλ.έξ. 

Πεζάς Σταμ. γ 
Πεζόπουλος '8 Εμμ. 

Περάκις Δ. 

Πέρδικα Νίκη 
Περικλεούς I. 

Πετάσης Ν. 

Πετρίδης Παναγ. 

Πετροκόκκινος Δ. 

Πιερ'ώης Λονκής ή" 

Πλαγιάννης Δ. 

Πλακίδης Στανρ. 

Πολίτης Αίνος 
γ Πολύκαρπος Τρίκκης 
Πουλίισας Παναγ. 

Πουρής Μιλτ. 

Πράτσικα Χρηστϊνα 
Πράτσικας Ρ. 

Πράτσικας Χρ. 
Πρίγκου Λένα 
Πύργος Ρένος 

Ρόδος Κ. / . . 

Ρόδον Ρόζα 
Ραζής Β. 

Ράλλη Τζέννν 
Ράλλης Κ. 

Ράλλης Μικές 

Ραφτόπουλλος Εν. 

Κεάίοϊι ΌοηαΙά ΜατΰεΙΙηζ 
Ρέντης Κ, 
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Ρήγας Ρ. 

Ροσόλνμος Β. 

Τ Ρονμπάνης Ρερμανδς 
Ρονσσος Νικήτας γ 
Ρονφου Κανακάρη Σοφία 

Ρωμανός Κ. 

Σαβράμης Ενάγγ. 

Σάγκα *Ελ. 

Σαδούκας Χρ. 

Σακελλαρίου Γ. 

Σαλβάγος Μικές 
Σαραντής Μίλα. 

Σαράφης 3Αριστ. 

Σαρής 3 Αλέξ. 

Σαρής I. 
Σαρικάκης Χρ. ή 
Σάρον Αίμ. 

Σάρρος Δ. 

Σβώλος 3Αλ. 

Σγονρίτσας 3 Αγησ. 

Σγουρίτσας Χρϊστ. 

Σγόντας Κ. 

Σεγδίτσας Παναγ. 

Σεϊζάν Γ. 

Σεϊρλής Κ, 

Σεμελά 3 Αργυρά) ·/· 

Σερπιέρης Ιωάννης Βαπτιστ. Φ. 

Σιγάλας 3Αντ. 

Σίδερης Ρ. 

Σιδερίδης Ξενοφών ■/■ 
Σισιλιάνος Δ. 

Σιφναϊος 3Απόστ. 

Σιφναϊος 3 Αριστείδης 
Σιφναϊος Β. 

Σιφναϊος Δ. 

Σιφναϊος Τάκης 
Σιφναίον ' Ελ. 

Σκαλιέρης Γ. 

Σκαμπαβίας Παλαιολόγος 

Σκαραμαγκάς 3Ιβάν 
Σκένδερ 3 Αντιόπη 
Σκόκος Φ'άιππος 
Σκλαβοννος Γ, 

Σκουζές Γ. 

Σκονταρη Νέλλ.η 
Σμπαροννης 3 Αθαν. 

Σοκόλ.ης Κ. γ 
Σολομωνίδης Σωκρ. Τ 

Σούλη 'Έλάη 
Σούλ.ης Χρ. 

Σούρλ.ας Κίμων 

Σοφιανόπονλάος Λέων. 

Σοφιανόπονλάος Περικλ. 

Σοφιανός 3 Αριστόδ. /■ 
Σοφτάς Κύριλάος 
Σπυριδάκις Γ. $ 

Σπυρόπονλάος Ν. 

Σταθόπονλάος I. 

Σταθοπονλάον ’Έλενθ. 

Σταματιάδον Είρ. 
Στα ματ όπου λλ.ος Κ. 

Σταμμονλη Π" 3 Αναστάσιος γ 
Σταρόγιαννης ·Ν. 

Σταυρόπουλάος 3 Ιάσων 
Σταύρον Θρ. 

Στελάάκις 3 Ελωυθ. 

Στεφανάκις Γ. 

Στεφανίδης Β. 

Στεφανόπουλλος Δ. '/' 

Στεφάνου Ενγ. 

Στεφάνου Χαρά. 

Στήβενς 3Αλ.φρ. ή~ 

Στρατηγός 3 Αναστ. 

Στράτης Ενάγγ. γ 
Στρίγγος Ρ. 

Στυ λίαν όπου λάος Γ. 

Συκοντρής I. 
Σνρμόπονλλος Σόλ. 

Σφήνας Θεόκλ. 
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Σχοινάς Γ. 

Σχορτσανίτης 3 Αριατ. 

Σωτηριάδης 3 Αλίκος 

Σωτηριάδης Σωτήρ. 

Σωτηρίου Γ. 

Σωφρονόπουλλος Γ. 

Ταρσούλη 3Αθήνα 

Τεγοπούλλου 3 Αλεζ. 

Τζάνης Ν. 

Τζελέπης Παν. 

Τζωρτζάκη Φωτ. 

Τιπάλδος Γ. Ε. γ 

Τιπάλδος Μπασιάς 3 ΑΘ. 

Τοζάκογλον Γ. 

Τορναρίτης I. 

Τη-ΐ^η ΑΙεχαηάεν 
Τουφεζή 3 Ιωάννα 

Του φέξη Φωφώ 

Τραυλός I 

Τραχίλης Στέφ. 

Τρεμπέλας Παν. 

Τριανιάκις Σεραφ. 

Τρικόγλον I. 

Τρικονπης Σπ. 

Τρουλλινός 3 Εμμ. 

Τρνπάνη Μ. 

Τσακίρης Άλφρ. 

Τσακμάκις ’ Αλκ. β 

Τσαλίκης Κ. 

Τσαμαδοϋ Χρηστΐνα 

Τσαντ ίλης Περικλ. 

Τσάτσος Θεμ. 

Τσάτσος I. 

Τσίμας Γ. 

Τσιπούρας Δη μ. 

Τσοκόπονλλος Αίμίλ. 

Τσοκόπονλλος Β. 

Τσοκόπονλλος Γ. γ 

Ταοκοπονλλου Φ. 

Τσοποχός Δ. 

Τσοποτός Κ. 

Τωμαδάκις Ν. 

' Υπερίδης Γ. 

Φάδης Β. 

Φαρακλός Γερ. 

Φαρακούκης Ν. 

Φαρλεκας 3 Εμμ. 

Φιλάν όρος Κ. 

Φιριππίδης Ν. 

Φλαμπονριάρη Μ. 

Φουρίκης Π. 

Φραγκίδης Άλεζ. 

Φωκάς 3Αλ. 

Φωκάς 'Οδνσ. 

Φωτιάδης 3 Αλέξ. 

Φωτιάδης Ενάγγ. 

Φωτιάδης Κώστας 

Φωτόπουλλος Ντΐνος 

Χαϊδόπονλλος Χριστόφ. 

Χαρδαδέλα Μίνα | 

Χαριτάκις Γεώρ. | 

Χαρίτος Γ. . 

Χαριτωνίδης Χαρίτων | 

Χαργαλάκις Μνρ. 

Χατζή δη μητριόν Πολνδ. 

Χατζήμιγάλη 3 Αγγ. 

Χατζή μιγάλης Γ. } 

Χατζή μιχάλης Χρΐστ. 

Χατζηπάνος Πάνος 

Χατζής 3 Αντ. ! 

Χατζόπονλλος Γ. | 

Χιωτέλλης Π. 

Χλωρός I. I 

Χονδαδερδόγλονς - Θεόδοτος Σοφ. | 

Χριστάκις 3 Αγαθ. | 

Χριστόπουλλος Μηνάς 

Χωρέμη 3 Αλεξ. ' ' | 

Χωρέμης Κ. γ I 

κέδϋΜέ ϋυ υοιλιμε 

Ο. I. Ογονουηίοέ/3. Τε$ τεηεείριενιεηΐε εείΙέηαεΕζίίβε άβ «Βτενεε Οιτο- 

ηϊςηεει> άε Χβ. Εαηώτοε, ρρ. 3-15. 

ϋαπδ Ιεδ «Βι-ένεδ ΟΙίΓοηίςαεδ» άε £εα δργίΌ ΕαπιβίΌδ ρηΙΜίέεδ 
ρβΓ ΓΑεαάέηάε ά’ΑίΙιέηεδ αιι ρΓεπιίεΓ νοίυιηε άεδ «Μοηυιηεηίδ 
άε ΓΙιΐδίοίΓε ^τεεςριε», ΡαηίειίΓ εχαιηΐηε Ιεδ Γεηδεΐ^ηεηιεηίδ ςαί 5ε 
ΓαρροΓίεηί α ΙΈοάίδε, αίίη άε ηιοηίΓεΓ ςμι’ΐΐδ ρειινεηί έ°α1ειηεηί δεΓνίΓ 
άε δοιίΓεεδ Ιιίδίοπ^ιιεδ δΐΐδεερίίβίεδ ά’έεΙαίΓεΓ εί ά’εχρΙί^ιιεΓ άϊνβΓδ ίαίίδ 
Βΐδίοπεριεδ. Ιΐδ εοηεεπιεηί άί££εΓεηίδ ραίπαΓοΙιεδ άε Οοηδίαηίΐηορίε, 

ένέ^υεδ, ιποίηεδ, ίηεεηάίεδ νοΙοηίαΐΓβδ άε εουνεηίδ, 1ε δγηοάε άε 
ΡΙοΓεπεε, 1ε εΐιεί άε δ4 Αηάίέ, 1ε Βαρίέιηε άε Οοηδίαηίϊη 1ε £Γαηά, 1ε$ 

εΐοείιεδ άε ΙΆίΙιοδ, εί Ια εέΙέάΓαίίοη άε Ια £είε άε Ράεςηεδ. 

Ο. Α. ΖαΙτγίίιΐηο8. ΤΗέοάοτε ΙΒΤ ΡαΙβοΙοξΜβ ιηατ^ηή άβ ΜοηίβεΥταί εί 

ΡΗίΙίββε VI τοί άε Ρταηεε, ρρ. 16-28. 

Ε’αηίειίΓ ρυΒΙίε, ά’αριτέδ 1’οπ^ίηαΐ εοιίδεΓνέ αυχ Αίεΐιίνεδ Ναίΐο- 

ηαΐεδ, ηηε ΙείίΓε ραΓ Ιαςμιείΐε 1ε πιαΓορπδ άε Μοηί£εϊταί ΤΐιέοάοΓε Ι0Γ 
δε Γεεοηηαίί «Ιιοηιηιε 1ί§ε» άιι τοΐ άε ΡΓαηεε Ρΐιΐΐίρρε VI άε ναΐοίδ 
εί άε δεδ δηεεεδδειίΓδ εη έε1ιαη§;ε ά’υη νεΓδεηιεηί αηηηεΐ άε ππΐΐε £1ο- 

πηδ άε Ρίοτεηεε {25 7αίΐνίεΓ 1 335, Ν. δ. 1336). ϋαηδ Ια ρΓεηήεΓε ραι·- 

ίΐε άε εε ίΓαναΐΙ, 1’αιιίεΐΐΓ έίαάίε 1ε δεεαιι άε είΓε άη ηιαΓφΐίδ; άαηδ Ια 
άβιιχίέιπε, ίΐ δ’είίοΓεε άε ρϊέείδεΓ Ιεδ ηέεεεδΐίέδ ροΐίίκριεδ ςμιί οηί 
αηιεηέ εε ΓαρρίΌοϊιεηιειιί εηίΓε 1ε ρπηεε °τεε άιι Ρΐέηιοηί εί 1ε τοί άε 
Ρίαηεβ εί Ιεδ εοπάίΐίοηδ άαηδ Ιεδ^ηεΐΐεδ 1ε ίΓαίίέ άε 1336 ίαί εοηεΐα. 

Οέιη. Ρα8οα1ί8. Ιε εοηνεηί άε /ενινιεε άη νϊΙΙα^ε Αβιΐιια άε ΗΙε 

ά’Αιιάτοχ, ρρ. 29-47. 

Ι2α. άέεπί Ιεδ ηιϊηεδ άε εε §ταηά πιοηαδίέΓε, ίοηάέ, ραΓαϊί-ΐΙ, αη 
XVII® δ. δΐΐΓ 1’ειηρΐαεειηεηί ά’ηηε αηείεηηε έ§;1ίδε. ΡΊιαΒίίαάε άεδ ία- 

ηιίΐΐεδ ηοία61εδ άε Ι’ϊΐε άε ηε ιηαπεΓ ^ηε Γαϊηέε άε ΙειίΓδ ίϋΐεδ εί 1’αίηέ 
άε ΙειίΓδ £ϋδ α εα ροιίΓ οοηδε^ιιειιεε Ια ηιαίίίρΐΐοαίίοπ άεδ οοηνεηίδ, ^αε 
ρειιρίαΐεηί Ιεδ επ£αηίδ εχείιΐδ άιι ηιαπα^ε. δοαδ 1ε τοί Οίΐιοη Ραηίοπίέ 
£ϊί ΙεηηεΓ 428 ηιοηαδίεΓεδ δαηδ ρΓεηάΓε αηεαηε πιεδϋΓε ροϋΓ Ια ργο- 
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ίοείίοΐΐ άεδ 111011165 εί άθδ ΓοΗ^ίευδεδ. Ι2ά. άοΠΙΐε άεδ ΓεΠδεί οπεΠίεΠίδ 
5ΐΐΓ Ιεδ ίηαΐίΐεδ ρΓΟίεδίΕίίοηδ άε οεηχ-οί, αίηδί ηπε άευχ ΙείίΓεδ ραίη- 

αΓΟΕίεδ ,ςιιί Γεεοηιιηαηάαίεηί αα ηιέίΓοροϋίε ά’ΑηάΓΟδ άε ηιείίηε άε 
Ι’οΓάΓε άαηδ Ιο εοανεηί άε δαΐηίε Μαπηε. Ό’αρΓεδ φΐείφίεδ ηοίεδ 
ραε Ρα. & ριι άεεουνπΓ, ίΐ ραΓ3ΐί ςαε εε εοανεηί έίαΐί ίτέδ πείιε, §ταεε 

αηχ άοηαίίοηβ άεδ ^αηεδ £Π1οδ ςμι’ίΐ αβπίαίί. 

ΟιΗείοροιι/οβ Μέηα$. ΪΡτιε οτάοηηαηεβ ροήν Ιε Όίνιαηείιε άε Ι’αάο- 

ταΐΐοη άε Ια Α,β Οτοίχ) ρρ. 48-51. 

Ι2α. ριιδίίε εείίε διάταξις ςα’οη Ιυί ίίί νοίΓ εη 1902 άαηδ 1ε εοιι- 

νεηί άε 8* Ραηίέΐείηιοη ά Νίεοηιέάίε, εί ςηί ρ3Γαιί η’είτε φΐ’αηε εορίε 
άε Ροπ§;ίηα1. Ε11ε & έίέ εεπίε 5πγ ραΓεΙιεπιίη ραΓ 1ε άϋαεΓε ΤΙιεοάοΓε 
Α^αΐΐίαηοδ εη 1437 εί οίίεηε επ 1535 α εείίε έ^Ηβε ραΓ ίε ιηείίοροΐΐίε 

Ώίοηγδΐοδ.- ' ’ · 

Τίηιοίΐιέ, ραίηΆΓοΒε άβ ρ&υχ&ίβηι. βηίζαΐενι ΙγζαηΗηβ αη ροΐηί άε νηε 

ϊιίείοτίςηε, ρρ. 52-72. 

Ι2α. αρΓθδ ανοΐΓ εχρίίςμιε 1ε$ Γαίδοηδ μαί οηί αηιεηέ Οοηδίαηίΐη 1ε 
Οί&ηά 3 ίαίΓε άε ^πίδαΐεηι Ια εαρϊίαίε Γείίοίεπδε άε 1’ΕηιρΪΓε, έηαηιεΓε 
δπενεηιεηί Ιεδ ρπηοεβ εί Ιεδ Ιιαυίδ άίοηίίαίΓεδ άε Βγζαηεε ςαί νΐδίίε- 

ι-εηί Γα νίΐΐε δαίηίε, ου γ ραδδεΓεηί 1ε Γεδίε άε ΙειίΓ νίε, ΙεαΓδ άοηα- 

ίίοηδ, εί ΙειίΓδ ίοηάαίΐοηδ ρίειι$ε$. ΑρΓβδ Ια εοη^ηείε αΓ3δε, Ιεδ. εηι- 

ρεΓειίΓδ εοηίΐηηεΓεηί α ροητνοίΓ αηχ δεδοίηδ άη ΡαίπάΓοαί εί α ίηίεΓ- 

νεηΐΓ άίρίοιηαίίφίεπιεηί αηρΓΟδ άεδ τηβίίΓεδ ηιαδηΐιηαηδ εη ίανεπΓ άε 
ΡΕ^Ιίδε άε ^πίδαΐεηι εί άεδ Γε1ί§·ίευχ. II εη £ηί άε ιηεηιε ρεηάαηί 
Ροεεαραίΐοη ίΓαηεμιε. Ι2α. Γαρρείΐε εηδηίίε ΡπηροΓίαηεε άε Ι’&γΙ δγζαη- 

ίίη άενείορρέ εη Ραίβδίΐηε, §τ&εε α 1α ηηιηίίίεεηεε άε ί& Οοιιγ, αίηδί 
ςηε δοη ίηίΐηεηεε δΐΐΓ Ρ&Λ Γείί^ΐεηχ άαπδ 1ε ηιοηάε οΙίΓείίεη εί ίΐ ίεΓ- 

πιίηεεη πιεηίϊοηη^ηί Ιεδ ςιιείςαεδ ϊηδεπρίίοηδ ξτεο^ηεδ Γεεαεϋΐϊεδ εη 

Ραίεδίίηε. 

Ειηιη. Ο. ΡαηίβΐΆΐα'. Ούεετναίίοηε Ιϋίέταήεζ άτι ηοιινεαύ ΤΗβοίοεατίοη. 

ρρ. 73-104. 

Εχαιηεπ επίΐρηε άη ηοανε&υ Τΐιέοίοο3ΓΪοη ριιάΐίε & Ραπδ εη 
1932 ρ&Γ δορΙίΓοηΐοδ ΕηδίΓ3ίίαάέδ. Ήά. ίαίί τεπιαι^αετ ςαε Μ°Γ 
δορΙίΓοηίοδ 3 ριιΕΗέ ηοηιΒΓε άε εαηοηδ άε 1& δίβ νΐεΓ^ε ^αί δοηί ίΓοη- 

ςιιέδ, εη οιηείίαη.ί ίαηίδί ιιη, ίαηίόί άεηχ ίΓοραίΓεδ; ριιϊδ, ςρΡεη ί3ΐ53ηί 
εοηιΐ3ΐίΓε εεδ ποανεαιιχ εαηοηδ ίίτέδ άεδ πιαηαδοπίδ εί δοηνεηί άε 2 

οη 3 ηιαηηδεπίδ, ϊΐ 3ΤΓ3η^ε 3ΓΐιίίΓ3ίΓεπιεηί 1ε 03ηοη, δαηδ επ 5οα1ΐ§ηεΓ 
Ιεδ άΐίίεΓεηίεδ έεΓΪίιίΓεδ, άε δοιίε ςυε 1ε ΙεείειίΓ ί^ποτε εε ριιί 3ρρ3Γ- 

ίΐεηί 3 ΡέάϊίειίΓ εί εε ςιπ ρΓονϊεηί άεδ ηι&ηαδεπίδ, εί άά^ιιεί άε εεδ 
ηιαηαδΟΓίίδ. Εηίίη Ρα. τεΐένε ρΐιΐδίειιτδ έεπίαΓεδ εΓΓοηέεδ, εί ηοηιί>Γε 
άε ί3ηίθδ άε Ιαη^ιιε (δ}’·ηί3χε, §;Γ3ηηη3ΪΓε εί 0Γί1ΐ0§ταρ1ιε). 

Ρ&απ Ν. ΡνΆΠ^οιιίΆ. υβνεείιέ άε &ΜαίΗο$ άίτανετε Ιε$ήβεΙβ$, ρρ. 105-119. 

123., 3ρτέδ 3νοΐτ πιεπΗοππε εεηχ ρηΐ δε δοηί άέ]3 οεεηρε άε 
δίείαίΐιοδ, εΙιεΓεΙιε α άέίεπηΐηβΓ Ρέρο^αε άε 53 ο1ιπδίί3πϊδ3ίίοη? εεΐΐε 
άε δοη έΓεείΐοη εη ένέεΐιε ί3ηίόί εοη]οΐπίεηιεηί ανεε δεορείοδ, ίαηίδί 
δέρ3Γ6ηΐ6ηί, δοη οδεάΐεηεε δοηνεηί ε1ΐ3η^έε εί £ίηίί ρ3ΐ· ΡέπαηιέΓα- 

ίίο.η άεδ ενε^ηεδ άε εείίε ίΐε. 

Ξορίιεοηΐοχ ΕυβίηιίίαοΙβε. 5αίηέ ϋνηιϋΗοε άαηε ΙΊιφηηοογαρΜε, ρρ. 

1 20-150. 

Εη §τ3ΐιάε ρορηίΕΓίίέ άε δ3ΐηί ϋίηιίίποδ ά&η$ ΡΕ^Ιίδε οϊίΐιοάοχε 
εί 1ε τεδρεεί ηηε εεΐΐε-εί Ιηί ίεηιοί§·ηε δοηί 3ίίεδίέδ α 13 ίοίδ ραΓ 1ε ποηι- 

δΓε άε$ ίεηιρίεδ ρα’οη Ιηί 3 εοηδαεΓέδ εί ραΓ Ια ίοαίε άεδ Ιιγηιπεδ ςηε 
Ιεδ §Τ3ηάδ ροείεδ εεε1έδί33ίίς_αεδ οηί εοηιροδέδ εη δοη Ιιοηηευη Ε’αηίειίΓ, 

εη εοηιρμ1δ3ΐιί άε ηοηιΐ>Γευχ ιηηηαδεπίδ, 3 άέεοηνεΐ’ί δε3ΐιοοηρ άε εεδ 
Ιιγιππεδ, άοπί ίΐ άοηηε Ια Ιϊδίε 3νεε ΐηάΐε3ίΐοη άεδ δοηΓεεδ. II ρηδίΐε, 

3 13 ίϊη, ιιη 0££ιεε άε δαΐηί Όίηάίποδ, εΐιαηίέ 1ε νεϊΐΐε άε 53 £είε εί 
ψιϊ εδί ΡοειινΓε άε διηιεοη, 3Γο1ιενεραε άε ΤΙιεδδΕίοηίςπε. 

ΑίΙιέηα§ΌΓ38, ΜβΙτοροΚίε άε ΡαναιηγΜιίε. ΟαίαΙοξηβ άεεετίρϋ/ άε$ τηα- 

7ΐιι$εηίε άη ΟοηνειτΙ άε ΡαηαρρΗία άε Ι'ίΙε άε ΟιαΙΙζι, ρρ. 151-191. 

Οεδοπρίΐοη άε 45 ΓΠ&ηιΐδΟΐΊίδ (η° 51-95) άε εε εοηνεηί. (διπίε άη 
ίοπιε ρΓεεέάεηί.) Ε3 δηίίε επ ρΓοεΙΐ3ΐη νοίηηιε άε ΡΕρέίίπδ. 

Ρ/ιέάοη Οουοου/έε. Σε$ 1/αϊηε αηχ ίεηιρ$ δγζατιϋηε, ρρ. 192-238. 

Ε’ε. εοηιηιεηεε ραΓ ιηεηίΐοηπεΓ 1ε$ δοιίΓοεδ αηχηηεΐΐεδ ίΐ α ριιίδέ 
δεδ Γεηδεΐ^ηεηιεηίδ δΠΓ εε δ^εί, ρηίδ Π ραΓίε άε Ια ίανειίΓ άοηί Ιεδ 
άαίηδ ]οιιϊδ53ΐεηί 3ΐιρΓ0δ άεδ Βγζαηίΐιΐδ, εοηιδίεη άε ίοίδ εεηχ-εί δε 
δαί^ηαΐεηί; Π άέεπί Ιεδ έίαάΐίδδειηεηίδ άε άαϊπδ ρηδίίεδ, ρπνέδ εί 
εεηχ άεδ εοιινεηίδ, ίΐ ρΗΓίε άε ΡεηάΓοίί οη οη Ιεδ εοιΐδίΓηίδαίί, άε 
ΙεηΓδ αρρείΐαίίοηδ, άε ΙεηΓ αΓΓαη^επιεηί ϊηίέπειίΓ, εοηιιηεηί Ιεδ δαί- 

^ηειίΓδ γ ραδδαίεηί ΙειίΓ ίεηιρδ, άη δγδίέπιε άε εΐιαυίίαο ε εί ά’έοΙαίΓαοε 
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άεδ Ί>3.ϊΠ3 Βγζαηίΐηδ, άεδ ΙιεηΓεδ άη _]οιιγ ρεηάαηί ΙεδφίεΙΙεδ ϋδ ίοηε- 

ίΐοηπαΐεηί εί άη ίειηρδ άε ΙεηΓ ε1ιόηια§;ε, εοηιπιεηί οη δ’γ Γεηάαίί; άεδ 
αεεεδδοΪΓεδ άε Βαίη, άε εε φΐί αναΐί Ηεη αναηί, ρεηάαηί εί αρτέδ 1ε 
Βαΐη, άεδ ειηρίογέδ άε εεδ έίαΒΙϊδδεηιεηίδ, άη ρπχ άη Βαΐη, άε 1η εοη- 

ίηηιε άε Ιεδ ρΓεηάΓε εη εοιηιηηη, άεδ δεέηεδ <^υί δ’γ άεΓοηΙαΐεηί δοα- 

νεηί, άεδ ρΓε^ιοέδ γ αίίαείιόδ, εηίΐπ άεδ Βαίηδ Βγζαηίΐηδ άαηδ 1η ραΓε- 

ηιΐο§Γαρ1ηε εί 1’οηΐΓοεπίίςηε. 

Μ. Κγϊ&γΖ' ΕίϊΐιΙβΞ $ιιτ Ι’'ίΕτορΜΙβ'» άε Ηοτίαά/Ϊ. ρρ. 239-281. 

ΟάδεΓναίΐοηδ επίίθ[αεδ εί έεΐαίι-εϊδδειηεηί άη ίεχίε άε οείίε ίΓα^ε- 

άιε άε ΟεθΓ§;ε5 ΗοΓίαά^μ (1600). 

Αηέ. Κέΐ'ΆίΏοροιιΙοε. Ιάηε ϊηεεΗρϋοη άε ΒαΙοηεχ άε ί,Ερηε} ρ. 282. 

Οοηπηηηϊςηε ηηε ίηδεπρίΐοη άε 1645 εοηοεπιαπί Ια ΓεηοναΚοη 

άιι εοηνεηί άε Ια ΤΓαιΐδίοπηαίΐοη άη δαανεηπ 

Εη Μουντά. Μαηιιεί Οοηιηεηε εί $68 τεΐαίίοηε ανεε ΒόΙα III, ρρ. 283-290- 

Όαηδ εεί εδδαί 1’α. εοηδίαίε ςηε Ιεδ &ιιεΐΎεδ, ρεη ηοηιΒΓεηδεδ ά’αίΐ- 

ΙειίΓδ, ςηι, ίΐ γ α ΙιαΐΙ δίεεΙεδ, εαΓβηί Ηεη εηίΓε Οτεεδ εί Ηοη^τοίδ, 
η’αγαηί ^ηιαίδ ροηΓ ιηοίίί ηί Ια Ιιαίπε ηαίίοηαίε, ηϊ Ια δοί£ άε εοη- 

^ηείεδ, έίαΐεηί δηΓίοηί άεδ άϊίίεΓεηάδ άε ίαηιϋΐε, εί ίοΓεηί εοηάυΐίεδ 
ανεε ιιη εδρπί άε εΐιεναΐεπε ςαί ΙιοηοΓε Ιεδ άειιχ ραΓίΐεδ Βε1Η§εΓαηίεδ. 

Ε’α. ηιοηίΓε εη οηίΓε ηηε Ι’αηιϊίίε εηίΓε Μαηιιεί εί Βεία III, Βίεη ςριε 
Ιοίη ά’είιε ορροεέε ά Ια δα§εδδε ροΐϊίΐςηε, είαίί ίο^οιίΓδ εαΓαείεπδέε 

ραΓ Ια Ιογαηίε, Ια εοηΓίοίδϊε εί Ι’εδίίηιε ΓεείρΓοςιυοδ. 

ΕναηρέΙε /. 8ανηιηιΐ. Ώεηχ Ιείίτε$ ΐηέάϋεε άε ΒαηιηεΙ Ηαηά]έΗ, 

ρρ. 291 -294. 

δαιηυεί ηα^ηίί εη 1 700 εί: ίηί εΐη ραίπαΓεΙιε άε Οοιίδ/ρίε εη 1763. 

Οίπη αηδ αρι-εδ, ϊΐ ία! εχίΐε. Ο’είαϊί αη εΓηάϊί εί ηη Ιιοηιηαε Βίεη ηέ. ΙΙη 
εοάε άε Ια Βίάΐΐοϋΐαε^ιιε άε Ια ΟΙιαιηΗΓε άεδ άέρηΐέδ (Αΐΐιεηεδ) οίίεΓί: 

ραΓ Μαηιιεί Οέάεοη εοπίΐεηί: 11 ΙεΙίΓεε άε δαηηιεί. Οέάεοη εη αναίΐ 
ρα61ΐέ 23 εηιρπιηΐέεδ α ιιη ααϋΓε εοάε άε Ια Βϊάΐίοΐΐιέ^αε άε Ι’ΕεοΙε 
ίΐιέοΐοο-ί^ηε άε ΗαΙΙ^ί. Όεδ 11 Ιεΐίτεδ ά’ΑίΙιέηεδ Γα. ραΒΗε α^οιίΓά’Ιιηί 
Ιεδ άευχ άοηΐ Γυηε εδΐ αάΓεδδέε α Ειι§έηε νοιιΐ^απ εί: Ι’ααίΓε α Γένέ- 

φΐε ά’ΑΓάαηιεποη, ρΓοάαΒΙεηιεηί: Είοηγδίοδ ΌαροηΙε. 
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Μεηιε αηίειιτ. ΜαιιηχεΗίς άε Ια ΒίΗίοΕιεφιε άε Βε$$αηε-Ρο§ο?ιί (Ερίτε). 
ρρ. 295 -305. 

ΟεΕε ρείΐΐε ^ΐΒΠοίΙιε^αε άηε α Γαείίνίΐέ άε ΤΒέορΙιαηε Μεηΐζοδ, 

εοηίήεηί: 6 ηιαπηδεΓίϋδ εί 300 άοοηιηεηΐδ. Ε’α. ςαί Ιεδ α εοιίδΐιΐΐέδ, άέεπί 
ίεΐ Ιεδ ηιαηηδεΓίΐδ εη α^ιιίαηί: ΐΓοίε αιιίΓεδ, δοΐί: ηη ηοηιοεαηοπ; ιιη 
Γε§ίδί:Γε άεροδέδ άαηδ 1ε εοιινεηί: Μοίγνάοδίίεραδίοη (εοηνεΓί: άε ρΙοιηΒ) 

εί ηη τεοΐδίΓε άαηδ εεΐηϊ άε δ1 Νΐεοΐαδ άε Βίεαηιηέΐί. 

Ευ/θ£β ΟουπΊ/α, ΕανΗοίβ. Εε ά.έρόΐ ά’οΙ)]είε ρτεείεηχ εί ά’ατε/η'νεε 

αίηή φηε Ια ΒίΗίοίΗεςηε άη Οοηνεηί άε Ια Οταηάε Εαητε αία 
Μοηί ΑίΗο$ εη άαη^ετ, ρρ. 306-345. 

Ε’α. άεεπί Ιεδ πείιεδδεδ άε εε εοηνεπί ηηΙΙέηαίΓε εί 1’έίαί Ιαηιεη- 

ίαΒΙε άη άέρόί άεδ οΒ]'είδ ρΓεείεηχ εί άε Ια ΒϊΒΙΐοίΙιε^ηε, ρίΐΐέδ δοη- 

νεηί ραί άεδ νΐδίίεηΓδ, §τάεε α 1’ΐηεηπε εί α 1’ί^ηοΓαηεε άεδ ηιοίηεδ, εί 
δη§·§;έΓε Ιεδ ηιεδηΓεδ α ρΓεηάΓε ά’ηΓ^εηεε ρουτ Ια δαηνε^αΓάε άε ίαπί 
ά’εεηνΓεδ ά’αΓί Βνζαηίίη εί άε ίαηί άε άοεηηιεηίδ ά’ηηε ίηιροΓίαηεε 
ΗίδίοΓΪ^ηε ϊηεδίϊιηαΒΙε. 

Α. Χχπ£ορου/θ5. Εε εοιινετείε άιι χατεορίιαρ άε Οεοτ^βε Οαραηάνίίεε 
ρρ. 346-360. 

Οε εοηνεΓείε εη ιππικέ, άε ΙοΓηαε ρπδηιαίΐςηε, εδί εοηδεΓνέ αη 
ΜοηαείεΓε άεδ νΐαίίαάεδ α δαίοηίςηε. δηΓ δα ίαεε ρππείραίε ΐΐ ροΓίε 
ηηε πείιε άέεοΓαίίοη εΐιαηιρίενέε εί ηηε έρί§;Γαηιηιε, ραΓ ςηϊ 
ηοηδ αρρΓεηά ς^ηε 1ε δαΓεορ1ια§·ε εοηίεηαΐί Ια άέροηίΐΐε ηιοΓίεΙΙε άη 
Ιίΐδ άε δεοηίαΓίοδ Οαραηάπίεδ, εηίενέ ίΓέδ ]εηηε ραΓ ηηε ερίάέιηΐε. 

Εε ηοηι άη άέίηηί, <^ηί δ’αρρείαιί ΟεοΓ^εδ, ηοηδ εδί άοηηέ ραΓ άεηχ 
ηιοηοοταηιηιεδ ίπδέΓέδ άαηδ Ια άέεοΓαίίοη δεηΐρίέε. ϋηε έρί§;Γαηΐ!ηθ 
άε Μαηιιεί Ρΐιϊΐεδ δηΓ Ια ηιοΓί άε ΟεοΓ§;εδ Οαραηάπίεδ ηοηδ ρεΓηιεί 
άε ίϊχεί' Ια άαίε αρρΓΟχίηιαίϊνε άε εε ιηαΓΒΓε (£ίη άη XIII6 οη άέβηί 
άη XIV6 δίέείε). Οείίε άαίε εδί εοηίίπηεε ραΓ Ια εοπαραι-αίδοη άη άέεοΓ 
δεηΐρίέ ανεε άεδ ιηοηηηιεηίδ άαίαηί άε οείίε έροςηε. Οε εοηνεΓείε άε 
δαΓθορΙια§;ε η’εδί ραδ 1ε δεηΐ ηιοηηηιεηί α δαίοηΐ^ηε ςηΐ δε ταίίαοΗε α 
Ια Ιαιηϊΐΐε άεδ Οαραηάπίεδ. ϋηε ρΐαςηε άε δαΓΟορΙια^ε ςηί δε ίΓοηναΐί 
ίΐ γ α «^ηεΐι^ηεδ αηηέεδ άαηδ Ια ρείίίε Οΐιαρείΐε άε δ1 Νϊεοΐαδ 1’0ι·ρ1ιε- 

Ιίη, ροΓίαΐί άεδ ηιοηο^Γαηιηιεδ ανεε 1ε ηοηι άε Νίεοη δεοηίεΓίοδ Οα¬ 

ραηάπίεδ. Ρεηί-είΓε δε ίΓοηναΐί-εΙΙε αηίΓεΙοίδ άαηδ ΡΕ^Ιίδε άη Μοηαδ- 

ίεΓε άεδ νΐαίίαάεδ, αηςηεΐ αρραΓίίεηί Ια ΟΗαρεΙΙε άε δαίηί Νίεοΐαδ. 

Ε’Ε^Ηδε άη Μοηαδίέίε άεδ Υΐαίίαάεδ, άοηί Ια άαίε άε ίοηάαίίοη εδί 
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ΙΓ68 αηίέπεαΓε αα XIV6 δίεείε, εοηιηιε Ιε ιμόπίτβηΐ άε$ ίΓοαναΐΙΙεδ 
Γεεεηίεδ, έίαΐί άοηε 1ε Κεα άε δέραΙίαΓβ άε Ια £ταηάε εί: ραΐδδαηίβ 

ίαηήΐΐε άεδ Οαραηάπίεδ. '.· 

Ο. Ου/ηίε. ΟαίαΙο^ιιεε άε$ ηιαηκεεγίί$ £τεα> εη Οτ'εεβ εί εηΟτίεηί £Τβε> 

ρρ. 361 - 382. 

VII ςηε Ιεδ ϋδίεδ άεδ εαίαίο^αεδ άε ηΐ5$ άοίνεηί άε Ιεηιρδ α ααίΓθ 
έίΓΟ ηιΐδεδ 3. ΐοαΓ, α£ίη άε ίαεϋϊίεΓ Ιεδ τεεΙιεΓεΙιεδ Γβίαίίνεδ, εί: ςηε Ια 
Ηδίε άε V. ΟαΓάίΙιααδεη (1903) εί ηιέιηε 'εείΐε άε Ο.δοΐιίδδεί (1924) 

άοίνεηί είΓε εοηδίάθΓεεδ εοιηηιε άέ)α νίείΐίίεδ, Ρα. εηίΓβρπί ηηε ηοα- 

νείΐε Ιίδίε άβδ εαία1ο£-αεδ άε ηΐδδ §τεεδ φαί δε ίπηινεηί εη Οίέεε εί 
βη Οπεηί £Γβε, εη ΐηάίςααηί ααδδί η η £ταηά ποίησε άε άεδεπρίιοηδ 

ΐδοΐέεδ άε ιιΐδδ. 

Οιτγεοείοπιβ 8. Βουαε. Ιηροήίϊοη ά’ηηε εοηίηύιιίιοη ααχ Ιιαύιίαηίε άε 

Τη&ΙεΗ, ρρ. 383-384. . 

ΤπΡΡεπ εδΙ: υη §ταηά νίΐΐα^ε δίίυέ α Ι’εηίΓεβ άα §χ>]ίε Ρα§·αδέίϊ- 

φχε. Ε’α. ροδδέάε μη οίάίε εη ρατεΐιεηΐίη αάΓεδδέ ραΓ 1ε νίζη εί αηη- 

ΐΛ\ Τορ&1 ΗοδΓεί Μεΐιηιεί ααχ ΤπΕΕεπειίδ ά’ανοΐΓ α ΓειηείίΓε δβιΐδ Γβ- 

ί;ΕΓά 1ε Γεϋςααί.άε Ια δοιηηιε ςαί. ΙεηΓ 3 έίέ ΐηιροδέε, οοιτπηε ααχ ααίΓβδ 
ΙιαΒίίαηίδ άεδ δροταάεδ άα ΝοΓά, Ροογ Ια οοπδίπιείίοη ά’αηε ίΓ^άΙε 
άεδΐίηέε α άοηηεΓ Ια εΐιαδδε ααχ ρΡαίεδ. Οε «ροαγοαΓάί» εδί έεπί-εη 
&Γεο εί άαίε άα 27 ΙαίΠεί 1815. Ε’α. άοηηε α εε ρΓοροδ άεδ τεηδει- 

^ηειηεηίδ δαΓ Ια ρεΓδοπηαΙίίέ άε οε νίζΐΓ. . . 

Ν.ά. Υαπηοροα/οε. Ιε Οοηνεηί άε «5*1 Ιαητεηί εητ ίε Ρέΐοη, ρρ. 385-408. 

Ε(:ηάε Ιιίδίοπςαε εί αΓίίδΐίςαε άε εε εοανεηί, ανεε εηΓε°ΐδίΓ6.ιπεηί: 

άεδ ίπδεπρΗοηδ ςα’οη γ ΓεηεοηίΓε. 

]βαη Β. Ραραάοροα/οε. 5ητ Ιεε ηοίεε ξψεεηηεε εί ναίαείιεε άη οοάε 2οι 

άη εοιινεηί άε ναάορέάίε,, ρρ. 409-410. - 

Οε εοάε εοπίίεηί Ια « £Γαηάε Οίηοηο^αρίάε» άε ΟεοΓ^εδ Ρΐηαη- · 

άρδ. Εη ιηαΓ§·ε οη \ϊϊ άεδ αηποίαήοπδ εη §;Γεε εί: εη Ιαη^ηε ναΐαςηε;· 

εεδ άετηίεΓεδ εη οαΓαείεΓεδ εγπΐϋ^ηεδ. Εεδ ρΓεηηεΓεδ δε ταρροΓϋεηί: 

&αχ ραδδα^εδ άα ίεχίε οά ίΐ εδί ηαεδίίοη άεδ ναΐαοΐιεδ εί άε Ια 

Υαΐαείήε. . ■' 

- · ■ Ιΐέδυηιέ ,άιΐ νοίιπήδ, -60& 

Λ. Ορίαηάοε. ΤΡατε οηίνεραεεέ άαηε Ια Οτεεε Ι^ζαηϋηε, ρρ. 411-415. 

Οη αναίΐ εΐαάΐε ίαδφΐ’ίεί 1’αι-ερηίτεράδδέ εη δγπε εί εη Οεεΐάεπί, 

ιηαίδ οη ηε Γαναίί ρ^δ δΐο-παΐέ εη Οτέοε. Ε’ααίεαΓ ρΓθδεηίε δίχ δρέεί- 

ηιεηδ ά’αΓΟ οαϋΓεραδδέ εηιρίογέδ άαηδ άεδ βοΐίδθδ Ι^γ^αηίι'ηεδ άα ΧΡ 
• εί: άα XII® δϊέεΐε. Οοπιηιε Ι’εγο οαίΓεραδδέ εη Ογοοο εδί αηε εχεερίίοη 
— ΡαΓεΙπΙεοίατε Ργζαηίίηε δ’έίαηί ο;έηέΓα1εηιεηί δεΓνί άε ΡαΓε δαΓ- 

Ιιααδδέ, — Ι’ααίεατ αίίπΡαε δα ρΓέδεηεε άαη$ Ιεδ έ§·1ΐδε5 Ργζαηίίηεδ α 
αηε ίηίΐαεηεε αΓαΙ^ε, ηιαηΐίεδϋέε ραΓαΙΙεΙεηιεηί ανεε εεΐΐε άεδ ΟΓηε- 

ηιεηίδ εί ίηδεπρίϊοηδ εοαίΐ^αεδ. 

Οοηεί. Μ. Οοηείαηίοροαίοε. ΙΙηε ιηεεηρϋοη ίΙΙίήΜε, ρρ. 416-420. 

Βο§;άαη Ρϊΐον ραΟΙία αηε έίαάε δαΓ Ρε§;1Ϊ5ε δ1 ΟεοΓ§·65 άε 
.δοίί.α, άαιΐδ .Ιαςαείΐε ίΐ άοηηε αη ίαε-δϊηιίΐε ά’αηε Ιοηο-ηε ΐηδεπρΗοη 
^Γεε^αε ρείηΐε δατ 1ε ππιγ αα-άεδδοαδ άεδ ίεηείΓεδ εί ααίοαΓ άα 
ιηαΓ. Εεδ αΒΓενΐαΒοηδ εί 1ε$ Ιαεαηεδ εη Γεπάεηί Ια ΙεείαΓε ίΓέδ άίίίί- 

εϊΐε. Ε’α.. ίαίύ οΒδεΓνεΓ ^α’ϋ δ’α§ΐί ά’αηε ϊηδεπρίΐοη εη νεΓδ ϊαιηΡί^αεδ 
άε άοαζε δνΐΐαβεδ εί εδί αίηδί απάνέ ά εη ΓεεοπδΐΗαεΓ ίΓοίδ Ιί ηιέηιε α 
εοηι^ΙεΓ άεδ Ιαεαηεδ. II ραΓαιί: ςα’εΐΐε οοπιιηέηιοΓε Ροηιειηεηίαΐίοη 
άέ Ρέ§4ί56 αυχ ίΓαίδ ά’αη ,ένεοριε. 

Ε, Α, Ρβζορου/οε. «-Είιιάεε Ιίίίέταΐτεε: IIΕρΐχταιηνιβε εί αΐίίτεε ροϊηιεε» 

ρρ. 421 -448 (δαίΐε άα I. X. άε ΡΕρεΒπδ). 

ΝοηιΒι-εαδεδ οΕδεΓναΙΐοηδ εΓΪίϊ^αεδ εί εχρϋεαίίνεδ, εοπ-εείίοηδ 
εί άίνεΓδεδ εοηΐΓΐΒαΐΐοηδ ΗίίέΓαίι-εδ δαΓ άεδ έρΐσ·Γ3ηι1η6δ άε ΡΑηίΙιοΙ. 
Ραΐαί. V, 48 (47). 90 (89). 105 (104). 110 (109). 145 (144). VI, 1. 21. 168, 

.254. VII, 1 21, 277, IX, 18. 187. 244. 341. 489. Οοα^ηγ II, 368. III, 322. 

340. 352. 365. 376, δαΓ Ιεδ άεαχ έρΐ§ταιηηιεδ αα οΗί'εη άε Ζεηοη έάΐίέδ 
ροιίΓ Ια ρΓεηιίέΓε ίοΐδ ραΓ Ο. 0. Εά§αΓ, δαΓ αη έρί§ταηαιηε 6γζαηίϊη α 
ηη εγ^ηε ραΒΗέ άαηδ ΡΗεΠέηοιηηΐηοη III (1906), δατ αη £Γα§·ιηεηί 
ά’Εαπρϊάε (897 Ν.), δηΓ αη ίΓα^ηιεπί ά’ΑΓεΙιίΙοεΙιε (1,1), δαΓ αη ίΓαο-. 

ηιεηί' άε Οπίίαδ, δαΓ αη ααίι*ε άε Οαΐΐίηιαείιε (Ν° 100 δεΙιηεΐάεΓ), δαΓ 
αη ραδδα§·ε άε ΟΗοπΙείοδ, δαΓ αη άΐδεοαΓδ ά’αη Αποηγηιβ αα ΡαίπαΓ- 

,εΐιε.Νίεοΐαδ Μοαζαίοη έάϊίέ άαιΐδ Ιεδ «Ηεΐΐέηίηαεδ» ί. VII.. 

Ο. 8οίΐη'ου. Οιαρΐίεαιιχ ραΙαεοεΗτέίΐεηε εί ύ^ζαηίίηε ά/ειιιΙΙες άε νΐ^ηε. 

ρρ. 449-457. 

Εε ρΐαδ ΓαΓε ίγρε άε εΐιαριίεαα εΙίΓείίεη α ίεαίΐΐεδ άε νί§ηε τεδίε 
εηεοίε ρΐ'οΒΙέιηαίί^αε ςααηί α εοη οπ§Ιηε εί α δοη ένοΐαίίοη^ Ααδδί, 
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Γ&ιιΐειιτ, ΣΐηΒ,ΙγδαηΙ: Ιεδ ε&Γαοίέπδύηιιεδ άεδ εΐιαρίΐεαιιχ ςοηηιΐδ ΐιΐδςη’ίοί 
(νεηίδβ, Βιι1§;απε, Ε^γρίε, Βετίίη), οηχ^ιιείδ ιΐ α^οηΐε ά’αυίχεδ τεποοη- 

1Γ65 εη Οτεοε εΐ ςιιε Γοιι ηε οοππ&ίδδ&ίΐ ρ&δ €ποοΓ€ (δ&ΐοηίφίε, Οΐιιο, 

δρ&Γίε, ΑίΤίφίε, ΒέοΗε, ΤΒεδδ&Ηε), ριτοανβ φΐ« εε Ιγρβ &ρραΓαι£ & Γβ- 

ροςιΐ€ ρ&ΙαεοοΙίΓέίϊεηηε (οοηιιηεηοεπιεηί: άιι VI6 5. έροςμιε & Ι&φίεΐΐε 56 

ίοπιΐ3, 1ε ΚϋιηρίθτΒειρΐίεΙ) εί εοηΒηιΐίΐ άαηδ Ια δοαίρίατε Βγζαηΐίπε ]αδ- 

(^ιι’αιι XI6 5. εη δαΐναηί:, φΐαηί α δοη δίγΐε, οεΐιιϊ άε Ια άεοοΓαΐίοη άε 
Ια δειιΐρΐιιτε ΒγζαηΙίηε. II δ’εηδίπΐ φΐε εε ίγρε η’εδΐ ραδ ρΜϊΐοαΙΐεΓ α 
ΓαΓί: Βιάστε, οοιηηιε οη α Γβεβππηβηί ορίηέ, ηιαίδ φΗΙ δε άένείορρα α 
Βγζαηεε, ίαηάΐδ φΐε εεαχ ςα’οη Γεηεοηΐτε ειι Βαί^απε ηε Γερτεδεηίεηΐ; 

φΐε Ρένοίηΐίοη άη οΗαρίΐεαα Βγζαηΐίη. 

Οοιηρίεδ τεηάιι . 

ΟοιηηιιιηίοαΗοηδ 5 οί εηίΐ £ί ηαεδ. 
54-9 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Δνοβουνιώτον Κ. Αϊ εκκλησιαστικά! είδήσεις των βραχέων χρονικών 
του Σπ. Λάμπρου . . . . ... . ... . . 

\/ . Ζάκυ&ηνοϋ Διον. Ό Μαρκίων τοΰ Μομφερράτου Θεόδωρος Α'. 

'· · Παλαιολόγος καί ό Βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιπ- 

/ πος ο . .... . . . . . . . . . . . .. 

■>/ Πασχάλη Δημ. Ή εν Άποικίοις τής "Ανδρου γυναικεία μονή τής 
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